
    

 

 

 

 

Modell CT350 JW76C CT500 CT700 CT800 CT850 CTL900 

 
Összehajtott  

méretek 
20x60x78cm 20x60x83cm 20x60x78cm 30x57x76cm 30x57x79cm  29x57x81cm 43x67x92.5cm 

Belső méretek 
(HxSzxM) 

80x46x74cm 

(tetővel) 

80x46x74cm 

(tetővel) 

80x46x74cm 

(tetővel) 

75x46x68cm 

(tetővel) 

75x46x68cm 

(tetővel) 

75x46x68cm 

(tetővel) 

80 x48x80cm 

(tetővel) 

Súly 12,4 kg 12,0 kg 13,5 kg 13,7 kg 14,8 kg  15 kg 15 kg 

Kerékátmérő / 
kerék 

szélessége 

19 cm / 7,5 
cm 

19 cm / 7,5 
cm 

19 cm / 5 cm 19 cm / 5 cm 19 cm / 5 cm  19 cm / 4 cm 
 elöl 20cm / 
4cm hátsó 
28cm / 5cm 

A gumiabroncs 
jellemzői 

Teljes profilú 
gumiabroncso

k 
poliuretánból  

Teljes profilú 
gumiabroncso

k 
poliuretánból 

Teljes profilú  
különösen  

puha 
és kényelmes 

Teljes profilú 
különösen  

puha 
és kényelmes 

Teljes profilú 
különösen 

puha 
és kényelmes 

 A kényelmes 
gumiabroncsok 

külön-külön 
rugózva  

A kényelmes 
gumiabroncsok 

külön-külön 
rugózva 

Max. 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg  75 kg 75kg 

https://www.fuxtec.de/bollerwagen-fx-ct350
https://www.fuxtec.de/fuxtec-bollerwagen-grau-mit-sonnendach-jw-76cg
https://www.fuxtec.de/fuxtec-bollerwagen-fx-ct500-mit-sonnendach-grau
https://www.fuxtec.de/fuxtec-bollerwagen-fx-ct700-mit-uv-geschuetztem-sonnendach-und-zusaetzlichem-schiebegriff-grau
https://www.fuxtec.de/fuxtec-bollerwagen-fx-ct800-mit-uv-geschuetztem-sonnendach-schiebegriff-innenraumverlaengerung-grau
https://www.fuxtec.de/fuxtec-premium-bollerwagen-fx-ct850
https://www.fuxtec.de/fuxtec-luxus-bollerwagen-ctl-900


    

 

 

 

 

Terhelhetőség 

Összecsukható ✓   ✓    ✓   ✓   ✓   ✓ ✓  

Tető 

Igen 

UV VÉDELEM 

Igen 

UV VÉDELEM 

Igen 

UV VÉDELEM 

Igen 

UV VÉDELEM 

Igen 

UV VÉDELEM 

Igen 

UV VÉDELEM  

Igen 

UV VÉDELEM 

Kézifék ✓ ✓ ✓  ✓  ✓  ✓ ✓ 

Teleszkópos 
vezető rudak 

    ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ ✓ 

Széles 
gumiabroncsok 

✓    ✓            

Kormányzott 
vonórúd 

   ✓            

Levehető 
mosható anyag
 (kézi mosás) 

✓    ✓  ✓    ✓  ✓   ✓  ✓  



    

 

 

 

 

Hátsó táska 

✓  

Belső méretek 
(HxSxH):  

21 cm x 50 
cm x 16 cm 
terhelés:5kg 

✓  

Belső méretek 
(HxSxH):  

21 cm x 50 
cm x 16 cm 

terhelés: 5kg 

✓ 

Belső méretek 
(HxSxH):  

21 cm x 50 
cm x 16 cm 

terhelés: 5kg 

 tartozékként 
kapható 

Belső méretek 
(HxSxH): 

21 cm x 41 cm x 
16 cm 

terhelés: 5kg 

tartozékként 
kapható 

Belső méretek 
(HxSxH): 

21 cm x 41 
cm x 16 cm 

terhelés: 5kg 

 ✓  

Belső méretek 
(HxHxH):  
18 cm x 40 cm 
x 18 cm 
terhelés: 5kg 

  

 ✓  

Belső méretek 
(HxSxH):  

23 cm x 42 cm 
x 17,5 cm 

terhelés: 5kg 

  

Biztonsági öv 
tartozékként 

kapható 
tartozékként 

kapható 
tartozékként 

kapható 
tartozékként 

kapható 
tartozékként 

kapható 
 tartozékként 

kapható 
5 pontos öv 
tartalmazza 

esővédelem 
tartozékként 

kapható  
tartozékként 

kapható 
tartozékként 

kapható 
tartozékként 

kapható 
tartozékként 

kapható 
 tartozékként 

kapható 
tartozékként 

kapható 

Rovarriasztó     
tartozékként 

kapható 
 tartozékként 

kapható 
tartozékként 

kapható  
tartozékként 

kapható 
  

Hűtő táska 
tartozékként 

kapható 
tartozékként 

kapható 
tartozékként 

kapható 
tartozékként 

kapható 
tartozékként 

kapható 
 tartozékként 

kapható 
beleértve 



    

 

 

 

 

Matrac 
tartozékként 

kapható 
tartozékként 

kapható 
tartozékként 

kapható 
tartozékként 

kapható 
tartozékként 

kapható 
 tartozékként 

kapható 
  

További 
huzatok 

    
tartozékként 

kapható 
    

tartozékként 
kapható  

  

Belső bővítés         

 ✓  

Méretek 
(szélesség): 

26cm 43,5cm 

 ✓  

Méretek 
(szélesség): 

26cm x 43,5cm 

  

Elérhető 
szín opciók 

szürke, barna, 
lila, piros, 

türkiz 

szürke, barna, 
lila, piros, 

türkiz 

szürke, barna, 
lila 

piros, türkiz 

szürke, barna, 
lila, 

piros, türkiz 

szürke, barna, 
türkiz 

szürke, barna, 
lila, piros, türkiz 

prémium 
szürke, szürke, 

barna, lila 

Tolókar 
(állítható) 

      

  ✓  

10 szint (47 cm-
től 100 cm-ig) 

  ✓ 

10szint(47cm-
től 100cm-ig) 

 ✓   

10 szint(55 cm-
től 105 cm-ig) 

 ✓   

10 szint(74 cm-
től 112 cm-ig) 

 


