OUTI kétrészes váztáska
Egyedi megrendelések alapján
kezdtünk táskákat gyártani országúti
vázakra is. A váztáskát variálhatóra terveztük,
mindkét táska felszerelhető külön is a vázra. Ugyanazok
az erős anyagok, és szerkezet, mint az MTB táskáinknál.

Y0220100, Y0320100 S,M,L

ROAD/GRAVEL
túratáskák

Univerzális kulacstartó
Y0800100

Kifejezetten országúti vázgeometriához készítettük ezt a gravel váztáskát. Két részes, mindkét rész külön is
használható a vázon.
Mindkét táska egy rekeszes, vízhatlan cipzárral záródik.
Ha mindkét táska a vázon van,
összetépőzárazhatók.

A kormány mögé, vagy a vázra szerelhető
univerzális kulacstartó. Az alsó csatos
hevederrel rögzíthető a villához is. A felső
rész zsinórral összehúzható, így esőben
sem telik meg vízzel.
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Több hetes hegyi biciklitúrák nagy,
lomha pakkok nélkül, nehéz hátizsák nélkül,
jól kiegyensúlyozott, könnyen kezelhető bicajjal.
Ezt kínálják a YAKPACK biciklis túrazsákok.
Több évi folyamatos kísérletezés, fejlesztés, mintadarabkészítés
és tesztelés végeredményei a gyártásba került táskák, amik először saját
túráinkon bizonyítottak a Kaukázusban és az Atlasz hegységben is.

MTB túratáskák

Minden elfér bennük, amire egy több napos
mountain bike túrán szükséged lehet.

Univerzális kis váztáska
Y0500100

Univerzális nyeregtáska
Y0400300

MTB váztáska
Y0120300 M-L

A kormány mögé, a vázra szerelhető
univerzális váztáska. Vízhatlan zipzárral.
Ideális olyan apróságok tárolására, amik jó,
ha kéznél vannak.

A váztáska alsó része ponyva, két rétegű, a többi egy
rétegű szőtt, impregnált PTP, az élek kéderezettek.
A táska egy rekeszes, vízhatlan cipzárral záródik.
A tépőzáras pántok 40-es hevederek, nagyon erős
tartást biztosítanak.
Ezekből felül és alul három, hátul pedig kettő rögzíti
a táskát a vázhoz.
XC, MTB és kis (54 cm ig) gravel vázakhoz.
Anyagösszetétel:
Poliészter 30%, PVC 70%
Területsürüség: 380 g/m2
Anyaga vízálló, a varrásoknál nedvesség
beszivároghat.

Univerzális kormánytáska
Y0800100
A seatbag két részes, kivehető zsákkal.
A hám részt a nyeregcsőhöz tépőzárral
rögzíthetjük, majd az oldalsó hevedereket
a nyeregpálcák alatt átfűzve csatolhatjuk
az oldalcsatokhoz. Az alsó és a nyeregcső
felőli rész vastag ponyva anyag, a többi
szőtt PTP. A hám mindenütt két rétegű, az
erős igénybevétel miatt. A zsák anyaga is
impregnált PTP, ami egy rétegű. A végeit
visszahajtás után kötéllel tudjuk a nyeregpálcához húzni, majd a nyeregcsövön
megkötni. Ez a hasonló zsákokhoz képest
sokkal nagyobb stabilitást ad, még nagyon
rossz terepen is.

A kormányra szerelhető kormánytáska hámja két
hevederrel rögzíthető a kormányhoz, egy pedig
ellentétes irányból a stucnihoz húzza. Ez biztosítja,
hogy rázós terepen sem pattog, vagy lazul le, és
nem nyomja a váltó, vagy fékcsöveket.
A kivehető zsák ultrakönnyű TPU nylonból készül,
teljesen vízhatlan.

