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Aluminium fi etsendrager voor montage op dakdragers en het 
transport van 1 fi ets

• Aluminium fi etsdrager voor montage op dakdragers
• Veilige en betrouwbare fi etsdrager voor het transport van 1 fi ets
• Geschikt voor montage in staande positie
• Met stabiele V-model wielgoot van hoogwaardig aluminium
•  Geschikt voor dakdragers met een maximaal buisprofi el van

50x45mm
• Snelle montage door kunststof vleugelmoeren
•  Bevestiging van de fi ets met behulp van zwenk sluiting inclusief

knelschroef met geïntegreerd slot
• Geschikt voor fi etsen met maximale frame diameter van 80mm

Naam/name ALUSTAR
Art.nr./art.no. 51487
Aantal fi etsen/number of bicycles (max.) 1
Bevestiging van fi etsen/mounting of D.m.v. afsluitbare framehouder en span-
the bicycles banden/by lockable frame holder and straps
Lengte wielgoot/length wheel holder  135 cm
Gewicht/weight ± 3,6kg
Belasting/load (max.) 15kg
Kleur/color Zilverkleurig/silver
Materiaal/material Gecoat staal + aluminium/coated steel + 

aluminium
EAN 87 17809 51487 5

ALUSTAR

Aluminium bike carrier for mounting on roof bars and the 
transportation of 1 bicycle

• Aluminium bike carrier for mounting onto roof bars
• Safe and reliable bike carrier for the transportation of 1 bicycle
• Suitable for mounting in standing position
• With stable V-model wheel holder of high grade aluminium
• Suitable for roof bars with a maximum tube profi le of 50x45mm
• Fast assembly by plastic wing nuts
• Mounting of the bicycles with pivot screw and lockable tog
• Suitable for bicycles with a maximum frame width of 80mm

Fietsendrager van staal voor montage op dakdragers en het 
 transport van 1 fi ets

• Fietsdrager voor montage op dakdragers
• Veilige en betrouwbare fi etsdrager voor het transport van 1 fi ets
• Geschikt voor montage in staande positie
• Met in lengte verstelbare wielgoot
•  Geschikt voor dakdragers met een maximaal buisprofi el van

50x45mm
• Eenvoudige bevestiging van de fi ets
• Geschikt voor fi etsen met frame diameter van 25-45mm

Naam/name POKER
Art.nr./art.no. 51485
Aantal fi etsen/number of bicycles (max.) 1
Bevestiging van fi etsen/mounting of  D.m.v. framehouder en spanbanden/
the bicycles by frame holder and straps
Lengte wielgoot/length wheel holder 142 cm
Gewicht/weight ± 2,4kg
Belasting/load (max.) 15kg
Kleur/color Zwart/black
Materiaal/material Staal/steel
EAN 87 17809 51485 1

POKER

Bike carrier of steel for mounting on roof bars and the 
transportation of 1 bicycle

• Bike carrier for mounting onto roof bars
• Safe and reliable bike carrier for the transportation of 1 bicycle
• Suitable for mounting in standing position
• With adjustable wheel holder
• Suitable for roof bars with a maximum tube profi le of 50x45mm
• Easy attachment of the bicycle
• Suitable for bicycles with a maximum frame width of 25-45mm


