Alle bakfietsen: Nihola Family Big voor 2 kinderen

Nihola Family Big voor 2 kinderen

Van €3399,- Nu voor..

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs
€ 2849,00
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Alle bakfietsen: Nihola Family Big voor 2 kinderen

Stel een vraag over dit artikel

Beschrijving

Nihola Family Big 4.0 voor 2 kids, met terugtraprem of handrem (V-brake)
De Nihola Family Bakfiets is een heel populaire bakfiets. De Nihola Family Big 2 kids bakfiets kan met gemak 120 kg in de bak dragen en er is
ruim plaats voor 2 kinderen op het bankje en extra cargo. Of er kan een Maxi-Cosi drager op de bodem bevestigd worden en dan ook nog twee
kinderen op de bank. De bank is indien nodig zonder gereedschap eenvoudig even weg te halen, bijvoorbeeld voor extra boodschappen of voor
vervoer van huisdieren.
Aan de voorkant heeft de bakfiets aan de onderzijde twee neerklapbare steunen bij parkeren waardoor kinderen makkelijk in en uit kunnen
stappen.
De Nihola Family bakfiets is o.a. door de Nederlandse èn Deense Fietsersbond uitgeroepen tot één van de beste bakfietsen voor vervoer van
kinderen.Daarnaast is Nihola groot-leverancier van de Deense Post!
Specificaties
Totale lengte: 2.3 meter
Totale breedte: 89 cm, en 85 cm met ingestuurde voorwielen
Gewicht: 37 kg
Max. laadvermogen bak: 120 kg + berijder
Hoogte van bak-vloer tot dak van huif: 104 cm
Afstand van bankje tot huif: 68 - 78 cm
Hoogte binnenwerk van de bak: 50 cm
Maximale breedte van de bak: 62 cm
Maximale lengte van de bak: 106 cm
2 steunpoten aan voorzijde van de bak, bij parkeren
Goedgekeurd ART veiligheidsslot
Quick release zadelpen-sluiting (voor snel verhogen/verlagen van zadel)
Selle Royal Deluxe Zadel
Kussen voor op de bank
Veiligheidsgordel
Schwalbe Marathon Anti-Lek banden
Terugtraprem of Handrem achter (V-brake)
Rollerbrakes en parkeerrem op voorwielen
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