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5 | Bicicleta MODELO 20
• Travão de cubo
• Punhos do volante antiderrapantes, em borracha
• Completa com campainha

Versão de travões: travão de cubo. Material 
da armação: tubo de aço de 22 mm. Cor 
da armação: galvanizado brilhante. Equipamento 
de rodas: 2 rodas orientáveis, 1 roda livre. Diâmetro 
das rodas orientáveis: 200 mm. Diâmetro das rodas 
livres: 400 mm. Material das rodas orientáveis: borracha, 
elástica. Material das rodas livres: pneumáticos. Largura 
das rodas orientáveis: 50 mm. Capacidade de carga por 
andar: 50 kg. 

5 |  Nº 968 575 6F € 1045.- 

4 | Trotinetes MODELO 86
• Campainha suave
• Superfície de carga prática
• Construção duradoura

Comprimento total: 1430 mm. Largura total: 680 mm. 
Versão de travões: travão de pé para roda traseira. 
Material da armação: tubo de aço de 22 mm. Cor 
da armação: galvanizado brilhante. Capacidade de carga 
total: 150 kg. Equipamento de rodas: 2 rodas orientáveis, 
1 roda livre. Diâmetro das rodas orientáveis: 200 mm. 
Diâmetro das rodas livres: 200 mm. Material das 
rodas orientáveis: borracha, elástica. Material das 
rodas livres: borracha, elástica. Largura das rodas 
orientáveis: 46 mm. Altura de carga: 270 mm. 
Comprimento da superfície de carga: 680 mm. Largura 
da superfície de carga: 580 mm. Capacidade de carga por 
andar: 50 kg. 

4 |  Nº 904 045 6F € 739.- 

3 | Trotinetes MODELO 65
• Campainha suave
• Roda dianteira com travão de tambor
• Punhos confortáveis

Versão de travões: travão de tambor na roda da frente. 
Material da armação: tubo de aço de 22 mm. Cor 
da armação: galvanizado brilhante. Equipamento 
de rodas: 1 volante, 1 roda livre. Diâmetro das rodas 
orientáveis: 310 mm. Diâmetro das rodas livres: 200 mm. 
Material das rodas orientáveis: pneumáticos. Material 
das rodas livres: borracha. Largura das rodas 
orientáveis: 55 mm. 

3 |  Nº 968 571 6F € 499.- 

6 | Trotinete MODELO 10
• Travão de tambor na roda da frente
• Completo com cesto

Versão de travões: travão de tambor na roda 
da frente. Material da armação: tubo de aço 
de 22 mm. Cor da armação: galvanizado brilhante. 
Equipamento de rodas: 1 roda orientável, 2 rodas 
livres. Diâmetro das rodas orientáveis: 310 mm. 
Diâmetro das rodas livres: 200 mm. Material das 
rodas orientáveis: pneumáticos. Material das rodas 
livres: borracha. Largura das rodas orientáveis: 55 mm. 

6 |  Nº 968 574 6F € 579.- 

1 | Trotinetes SCOOTER
• Travão de pé confortável
• Campainha suave
• Práticas e ágeis

Comprimento total: 1470 mm. Largura total: 700 mm. 
Versão de travões: travão de pé para roda traseira. Material 
da armação: aço, pintado a pó. Cor da armação: prateado. 
Capacidade de carga total: 200 kg. Diâmetro das rodas 
livres: 200 mm. Material das rodas orientáveis: poliuretano. 
Material das rodas livres: poliuretano. Altura 
de carga: 254 mm. Comprimento da superfície 
de carga: 690 mm. Largura da superfície de carga: 585 mm. 

1 |  Nº 483 460 6F € 489.- 

2 | Plataformas de carga

Comprimento: 700 mm. Largura: 700 mm. 
Material: tampo revestido a resina 
de melamina. 
2 |  Nº 483 461 6F € 69.90 

Com plataforma de carga (acessório)

 

€ 499.-
Nº 968 571 6F
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