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KONKURRENT TIL MÆLKEKASSEN.
Det skal være slut med de grønne mælkekasser på cyklerne, hvis
det står til danske Velorbis. Firmaet har lanceret en serie af kasser i
træ, der kan monteres på såvel herre- som damecykler. Kasserne
fås i to størrelser samt med og uden låg.
Velorbis kasse, vejledende udsalgspris fra 495 kroner.
Nærmeste forhandler på
W WW velorbis.dk.

UNDGÅ OLIE.

LIR TIL SADLEN.

Den klassiske, olieindfedtede cykelkæde har fået konkurrence i form af et drivbælte, der
ikke behøver at blive smurt ind i tide og utide. Bæltet, der er produceret af den amerikanske virksomhed Gates, er fremstillet af det slidstærke polyurethane og fungerer på samme
måde som de almindelige kæder, der driver cyklen frem ved hjælpe af et tandhjul. Flere
ﬁrmaer herunder Trek og Raleigh er begyndt at fremstille cykler med systemet.
Læs mere om systemet og de producenter, der benytter sig af det på
W W W carbondrivesystems.com.

Våde eller hullede sadler kan undgås med et cykelovertræk, der ligeledes kan give både cykel og
saddel et tiltrængt farvepift. BikeCap har fremstillet en serie af betræk i ﬂere farver og design, der
nok skal få cyklen til at skille sig ud i stativet.
BikeCap med tegneserieprint, pris 99 kroner hos Designertorvet,
WWW designertorvet.dk.

BLIV SET I MØRKET.
I 2005 lancerede det danske ﬁrma ReeLight en serie cykellygter, der hverken krævede batteri eller dynamo, men fungerede med hjælp fra magneter monteret i hjulet. Nu er ﬁrmaet klar med en ny generation, hvor lygterne ikke behøver at
blive placeret ved magneterne, da strømmen kan lagres og
transporteres fra hjul til cykelkurv, saddelpind, bagagebærer,
eller hvor man nu ønsker at placere sine lygter.
ReeLight SL 620 til cykelkurv, vejledende udsalgspris
269 kroner. Nærmeste forhandler på
W W W reelight.dk.

EKSTREM SIKRING.
Cykellåseﬁrmaet Abus introducerede sidste år ’Kompensationskampagnen’, hvor hovedbudskabet er, at man skal låse sin cykel
fast til et stationært objekt. Virksomheden er så sikker på, at
dens låse kan modstå tyveri, at den tilbyder en ’ulempekompensation’, hvis cyklen mod forventning bliver stjålet.
Denne lås består af 5,5 millimeter tykke metalled. Der medfølger en taske til låsen, som kan spændes på stellet. Låsen skulle
kunne modstå selv tunge boltsakse.
Abus Foldelås 6500 Bordo Granit X-Plus.
Vejl. udsalgspris 899 kroner.
Læs mere om kampagnen på
WWW abus.dk.

DOBBELTLÅS.
Bliver cyklen stjålet inden for to år på trods af denne kraftige dobbeltlås, udbetaler Abus en kompensation til cyklens
ejer. Denne lås har mulighed for tilkobling af en ekstra kæde.
Den monteres direkte på stellet eller med de medfølgende bolte/
beslag. Du behøver kun én nøgle, da selve kæden monteres i låsen og frigives, når låsen låses op.
Abus Ringlås 4850 Amparo
med kæde. Vejl. udsalgspris er
289 kroner for selve låsen og 249
kroner for kæden.

Sydfynsk Øhop
• 4 overnatninger
• Cykelkort og
rutebeskrivelse
• Bagagetransport
• Færgebillet t/r inkl.
cykel til Ærø
• Entré til Valdemars Slot
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Sydfynsk Øho
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DKK 3.260,-
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