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Vanclaes Dynamic Sunfish Trolley

€499,00
€412,40 excl. BTW
Vanclaes Dynamic Trolley - Type 3
• Deze lichtgewicht aluminium trolley is voorzien van een boegsteun die speciaal is afgestemd op de
karakteristieke neus van de Sunfish. Dit type is geschikt voor de Sunfish, de Laser 2 en diverse andere boten in
deze klasse.
• De boot specifieke lengte van het frame en de singelband zorgen voor een perfecte pasvorm en
gewichtsverdeling.
• Professioneel ontwikkelde framekoppelingen zorgen voor een torsiestijf en oerdegelijk frame.
• Deze trolley heeft een zeer sterke 7.5 cm brede oranje polyester draagsingel welke de boot de juiste
ondersteuning geeft.
• Verstelbare, flexibele V-vormige steunrubbers zorgen voor een naadloze aansluiting van uw boot op de trolley.
• De wielen zijn gelagerd met kunststof naadlagers en zijn zo bestand tegen zout water en vervuiling zoals zand
en modder.
• D.m.v. de bevestigingspunten aan de zijkant van de oranje draagsingel en handvat kunt u de boot gemakkelijk
vastsnoeren aan de trolley en de trolley veilig plaatsen op een trailer of in een rek
• De Trolley is zeer eenvoudig te demonteren d.m.v. de drukknoppen bij de wielen en op de buizen en alsmede de
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vleugelmoeren op de aslijn.
• De makkelijk afneembare luchtbanden kunnen bij gebruik op zanderige ondergrond in bandenspanning worden
verlaagd voor meer grip.
Proudly made in the USA
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