Termékek elektromos kerékpárhoz
Köpenyek
RZone
Termékkód

222300
222301
222302
222303

Termékmegnevezés

16x2,125 R611 TT
16x250 R623 TT
16x300 R622B TT
18x2,125 R615 TT

Rubena
222130

26x1,75x2 (47-559) V66 (STU) FLASH Long Way, Stop Thorn Ultimate
(STU) extrém futófelületi defektvédelemmel, extra vastag (5 mm),
különleges gumi-alapanyagból készült réteg a futófelül et, és az alapszerkezet között. 3M fényvisszaverő csíkkal, elektromos
kerékpárokhoz is használható

222125

28x1 1/4x1 3/4 700x32C (32-622) V66 (ST) FLASH Long Way, Stop
Thorn (ST) 3,5mm vastag futófelületi defektvédelemmel, 3M
fényvisszaverő csíkkal

222124

700x35C (37-622) V66 (STU) FLASH Long Way, Stop Thorn Ultimate
(STU) extrém futófelületi defektvédelemmel, extra vastag (5 mm),
különleges gumi-alapanyagból készült réteg a futófelület, és az alapszerkezet között. 3M fényvisszaverő csíkkal

222121

kerékpár köpeny 700x40C (42-622) V84 GRIPPER Long Way

Rubena Tömlők
335029

16x2,1-2,5 AV35 54/62-305 Classic

335020

16x2,1-2,5 DV26 54/62-305 Classic

Akkumulátor
132210

12V 14Ah (EV12-14) 151x99x98 elektromos kerékpár AGM
technologiával MZONE

Kroon oil
Kenőzsír
503009

kerékpár csapágy kenőzsír, nagy finomságú bázisolajú, lítium
szappan alappal. Ball Bearing Grease. Kiszerelés: 60 gr

503010

kerékpár kenőzsír, fehér vazelin paszta, teljesen szagmentes,
savmentes, ezért nem érinti agresszívan a fémeket és tömítéseket.
White Vaseline Kiszerelés: 60 gr

538005

kerékpár kenőzsír spray, Savmentes fehér vazelin spray, nyílászárók
vas zsanérjainak, valamint kerékpárok, robogók és motorkerékpárok
fém alkatrészei közötti kapcsolat kenésére és védelmére alkalmas.
White Vaseline aersol. Kiszerelés: 400 ml

Olaj
522012

Műszerolaj. Ásványi, savmentes háztartási olaj. Széles körben
alkalmazható. Handy Oil. Kiszerelés: 100 ml

522015

kerékpár kenőanyag prémium minőségű olaj minden mozgó
alkatrészhez. Kiváló rozsda és korrózióvédelem. Kiszerelés: 100 ml

Tisztító-, és ápolószerek
540018

kerékpár ápoló spray, olyan adalékanyagokat tartalmaz, ami
eloszlatja a nedvességet, és egyenletes védőréteget képeznek a
felületen. Tefspray PTFE csökkenti a fém-fém kapcsolat, ami jelentős
en csökkenti a súrlódást. Tefspray PTFE Kiszerelés: 300 ml

522003

kerékpár lánctisztító spray. Egy technológiailag fejlett kenőanyag.
Minden időjárási körülmények között használható. TefTec AS
csökkenti a súrlódást, nedvesség és szennyeződés taszító. Kivál ó
tapadást, jó kenést és védelmet nyújt a kerékpár alkatrészeknek.
TefTec AS alkalmas váltó

522002

kerékpár lánctisztító. Egy technológiailag fejlett kerékpár kenőanyag.
Minden időjárási körülmények között használható. TefTec AS
csökkenti a súrlódást, nedvesség és szennyeződés taszító. Ki váló
tapadást, jó kenést és védelmet nyújt a kerékpár alkatrészeknek.
TefTec AS alkalmas váltó rendszerek, láncok, váltókarok, kábelek és
egyéb mozgó alkatrészek kenésére. Rendszeres alkalmazása
megakadályozza a túlzott kopást. Használat előtt felrázandó! Vanilla
illatos. TEFTEC AS Kiszerelés: 100 ml

522018

KROON-OIL kerékpár multifunkcionális tisztító hab. Könnyedén
eltávolítja a szennyeződéseket, zsír, vízkő, por, ujjlenyomatok, rovar
maradványait, nikotin foltok és egyéb makacs szennyeződéseket.
Haszn álati utasítás: Vigyen fel egy vékony réteget és dörzsölje ki egy
puha, nem foszló ruhával. Használat előtt jól rázza fel. Multi Foam
Cleaner. Kiszerelés: 400 ml

522014

KROON-OIL kerékpár rozsdalazító - rozsdaoldó ami a vastagabb
rétegeken is áthatolnak. A PTO MOS2 adalékanyagokat tartalmaz,
köztük a híres száraz kenőanyagot a molibdén-diszulfid (MoS2) és
kolloid gra fitot, amely biztosítja, hogy a termék hatékonyan keni és
extra védelmet nyújt a korrózió és a kopás ellen. PTO MOS2
Kiszerelés: 100 ml

522010

KROON-OIL kerékpár speciális, vízbázisú viaszspray. Speciális
összetételének köszönhetően alkalmazható matt festék, fém,
alumínium, titán, karbon és műanyag felületeken. Kiváló védelmet
nyújt, mély fé nyű és intenzívebbé teszi az eredeti színét. Kiváló
védelmet, mély ragyogást biztosít és fokozza az eredeti színt.
Használati utasítás: Vigyen fel egy vékony réteget a Polish Waxból.
Dörzsölje ki egy puha, nem foszló ruhával. Használat előtt jól rázza
fel. Ne használja közvetlen napsugárzás alatt lévő vagy forró
felületeken, ez foltosodást okozhat. Vanília illatú. Polish Wax.
Kiszerelés: 400 ml

540017

KROON-OIL kerékpár szilikon és ápoló spray, hatékony kenőhatása
miatt zárak, elektromos berendezések, műanyag, gumi, króm, bőr
kenésére is alkalmazható. Prémium minőségű. Silicon Spray
Kiszerelés: 300 ml.

522008

KROON-OIL kerékpár zsírtatlanító spray. Nagyon erős, biológiailag
lebomló zsírtalanító. Biosol XT pH-semleges, vízzel keverhető.
BIOSOL XT Kiszerelés: 500 ml

Kosár
Hátsó

221026

fekete

229628

kerékpár kosár sűrű szövésű acélháló, fekete (hátsó felfogatású)

Első
228129

kormányra, 25-22 mm, műanyag kerekekkel és teleszkópos
fogantyúval, ütésálló műanyag, kék színű, LYNX

228170

kormányra, 25-22 mm, műanyag kerekekkel és teleszkópos
fogantyúval, ütésálló műanyag, szürke színű, LYNX

228171

kormányra, 32 mm 25/22 mm, műanyag kerekekkel és teleszkópos
fogantyúval, ütésálló műanyag, krém színű, LYNX

224061

szövet, alumínium keret, gyorscsatlakozóval kormányra szerelhető,
zsinórral összehúzható huzat a kosár tetején ami véd az esőtől,
terhelhetőség: max 5 kg. fehér, fekete-barna pött yös LYNX

224062

szövet, alumínium keret, gyorscsatlakozóval kormányra szerelhető,
zsinórral összehúzható huzat a kosár tetején ami véd az esőtől,
terhelhetőség: max 5 kg.fehér, rózsaszín virág mi ntás LYNX

224063

szövet, alumínium keret, gyorscsatlakozóval kormányra szerelhető,
zsinórral összehúzható huzat a kosár tetején, ami véd az esőtől,
terhelhetőség: max 5 kg. fekete, fehér pöttyös LY NX

229297

fonott, első, könnyen csatlakoztatható clip-on felfogatás. Mérete:
38 x 28 x 27 cm Német Minőség

Tükör
229629

kerékpár tükör balos prizmával (fehér) 8mm Német minőség

Biztonsági kiegészítők
Küllőprizma
229612

kerékpár prizma ovális (küllőre) 70x35 mm LYNX Német Minőség

229643

kerékpár prizma küllőre, 60 mm LYNX Német Minőség

229173

kerékpár prizma ovális (küllőre) mozgásérzékelő villogó, 2 piros led,
2 db elemmel LYNX Német Minőség

229436

kerékpár fényvisszaverő csík küllőre. Könnyen feltehető, 360 fokos
láthatóság, 18 darab a csomagban LYNX Német minőség

Mellény
229522

fényvisszaverő mellény, háromszögű, fényvisszaverő csíkok elöl,
hátul és oldalt, nagyon könnyű és jó légáteresztő, egy méretben,
nagyon hajlékony, szélessége állítható tépőzárral és elasztiku s
derékpánttal Német Minőség

Zászló
229238

kerékpár biztonsági zászló NEON, jól látható fényvisszaverő
tervezés, hátsó agyra szerelhető, középen szétszedhető, 150 cm
Német Minőség

229523

kerékpár biztonsági zászló, neon sárga, fényvisszaverő ezüst
csíkokkal, 1 piros ledes, mozgásérzékelős, állítható álló és fekvő
helyzetbe, összecsukható, 360 mm, zászló méret: 200 x 120 mm,
LYNX Német Minőség

Doboz
229276

kerékpár doboz hátsó, kiváló minőségű műanyag, por-és
vízálló, zárható, 2 db kulccsal, szín: fekete, térfogat: 17 liter
Német minőség

