
Tabela porównawcza bagażników

Porady praktyczne

Bagażniki Bontrager są kompatybilne z rowerami Treka 
z rozstawem haków 7 cali (186 mm) i wyposażonymi w 
punkty mocowania na ramie. 

Bagażnik może się odczepić, jeżeli elementy mocujące 
nie będą pewnie zamocowane. Przed każdą przejażdżką 
sprawdź elementy mocujące.  

Nieodpowiednio rozmieszczony bagaż może mieć 
wpływ na równowagę roweru. Należy zwrócić uwagę, 
aby równomiernie rozmieścić bagaż pomiędzy oboma 
stronami bagażnika. 

Przeciążenie roweru może doprowadzić do wypadku. 
Zapoznaj się z instrukcją obsługi roweru, gdzie zostało 
podane maksymalne obciążenie twojego roweru.  
Aby znaleźć tę instrukcję online, odwiedź stronę  
trekbikes.com/manuals. 

Załadowany bagażnik może zasłaniać reflektory i 
światła. Sprawdź, czy reflektory i światła są widoczne po 
załadowaniu bagażnika. 

Bagażnik nie może bezpiecznie ciągnąć przyczepy.

Siodełka dla dzieci nie są kompatybilne z bagażnikami 
Bontrager. Umieszczenie siodełka dla dzieci na 
bagażniku może skutkować poważnymi obrażeniami 
lub śmiercią.

 OSTRZEŻENIE

Bagażnika, który nie jest kompatybilny z rowerem, 
nie można bezpiecznie zamontować. Przed 
zamontowaniem bagażnika sprawdź punkty 
mocowania na rowerze i dopuszczalne obciążenie 
w celu upewnienia się, że do siebie pasują. Montaż 
niekompatybilnego bagażnika może skutkować utratą 
kontroli lub obrażeniami.

 OSTRZEŻENIE

Ładowanie na bagażnik innych przedmiotów niż 
bagaże może skutkować poważnymi obrażeniami lub 
śmiercią. 

 OSTRZEŻENIE

Podczas ładowania bagażnika należy postępować 
według instrukcji. Niestosowanie się do instrukcji może 
skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

 OSTRZEŻENIE

Załadowany bagażnik powoduje zwiększenie 
wagi i zmianę środka ciężkości roweru. Może to 
spowodować, że wydłuży się droga hamowania, 
trudniej będzie kierować i łatwiej będzie się przewrócić. 
Przewrócenie lub utrata kontroli mogą prowadzić do 
poważnych obrażeń fizycznych lub śmierci.

 OSTRZEŻENIE

Niewłaściwie zamocowany bagaż i luźne paski 
mogą się przesunąć, wplątać w koło i spowodować, 
że stracisz kontrolę nad rowerem. Postępuj wg 
instrukcji, aby zamocować bagaż i naciągnąć paski. 
Niestosowanie się do instrukcji może skutkować 
poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

 OSTRZEŻENIE



Typ bagażnika
Numery 
części Zdjęcie Opisy Rozmiar Ładowność Kompatybilność z torbami

Stosowanie z 
fotelikiem dla 
dziecka

Właściwości i 
akcesoria Elementy mocujące

BackRack 
Lightweight MIK

582179 To bagażnik tylny, który pasuje 
praktycznie do każdego 
roweru szosowego. Nareszcie 
spakujesz prawie wszystko, 
czego potrzebujesz. Zgodność z 
systemem MIK (Mounting is Key) 
umożliwia szybki i bezpieczny 
montaż torby na bagażnik.

13-22 cale (46-62cm) Maks. obciążenie 22,7 kg System mocowania MIK (Mounting 
is Key) to bezpieczne, zintegrowane 
rozwiązanie dostępne w zgodnych 
torbach na bagażnik.

Nie jest 
przeznaczony do 
użytku z fotelikiem 
dla dziecka. 

Lekki, tylko 465 g Rama musi mieć mostek hamulca lub oczka 
na górnych widełkach tylnego trójkąta. Nie 
zalecane do użytkowania z hakami widelca 
z włókna węglowego. W komplecie zestaw 
adapterów do mocowania w większości 
rowerów szosowych. Wytrzymały, odporny 
na korozję osprzęt ze stali nierdzewnej.

Bagażnik 
BackRack  
Disc MIK

582180 i 
582181

To bagażnik zgodny z systemem 
MIK, który w prosty sposób 
zamontujesz na ramie roweru 
wyposażonego w hamulce 
tarczowe.

13–18" (33–52cm)  
18–22" (54–62cm)

Maks. obciążenie 25 kg Powiększa miejsce na przechowywanie 
i użyteczność w kompatybilnych 
rowerach. System mocowania MIK to 
bezpieczne, zintegrowane rozwiązanie 
dostępne w zgodnych torbach na 
bagażnik. Zgodność z systemem 
MIK oraz standardowymi torbami na 
bagażnik lub sakwami. 

Zintegrowane 
otwory ułatwiają 
montaż oświetlenia 
lub innych 
akcesoriów.

Szybki i łatwy montaż. Wsporniki mocowane 
jedną śrubą, zapewniające maksimum 
regulacji i uproszczenia montażu. 582180, 
582181 oraz 582186 zawierają wymagany 
osprzęt montażowy. 582180 i 582181 
zawiera podkładkę dystansową pasującą do 
większości zacisków hamulców tarczowych. 

BackRack Deluxe 
MIK L

582182 i 
582184

To prosty w montażu bagażnik MIK, 
przeznaczony do większych ram, 
na którym można zamontować 
sakwy i torbę na bagażnik.

582184: 13–18 cali 
(33–54cm) 582182: 18-
22 cale (54-62cm) 

Maks. obciążenie 25 kg Dodatkowe rozpórki boczne 
umożliwiają mocowanie zarówno toreb, 
jak i sakw. System mocowania MIK to 
bezpieczne, zintegrowane rozwiązanie 
dostępne w zgodnych torbach na 
bagażnik. Dostosowany do toreb MIK i 
standardowych, a także do sakw.

Zintegrowane 
otwory ułatwiają 
montaż oświetlenia 
lub innych 
akcesoriów.

Wsporniki mocowane jedną śrubą, 
zapewniające maksimum regulacji i 
uproszczenia montażu. W zestawie z 
niezbędnymi elementami do montażu.

Bagażnik 
BackRack MIK

582186 i 
582187

Lekki i wytrzymały bagażnik tylny 
zgodny z systemem MIK, który w 
prosty sposób zwiększa zdolności 
transportowe kompatybilnych 
rowerów.

13–18 cali (33–46cm) 
18–22 cale (54–62cm) 

Maks. obciążenie 25 kg Powiększa miejsce na przechowywanie 
i użyteczność w kompatybilnych 
rowerach. System mocowania MIK to 
bezpieczne, zintegrowane rozwiązanie 
dostępne w zgodnych torbach na 
bagażnik. Zgodność z systemem 
MIK oraz standardowymi torbami na 
bagażnik lub sakwami. 

Zintegrowane 
otwory ułatwiają 
montaż oświetlenia 
lub innych 
akcesoriów.

Szybki i łatwy montaż. Wsporniki mocowane 
jedną śrubą, zapewniające maksimum 
regulacji i uproszczenia montażu. W zestawie 
z niezbędnymi elementami do montażu.

Bagażnik 
Trek 1120 
pomarańczowy 
tylny

560996  nie dotyczy Nie dostarczane. Maks. obciążenie 11 kg Nie dostarczane. nie dotyczy Bagażnik jest dostarczany zamocowany 
do roweru Trek 1120. Sprzedawcy mogą 
zamówić ten bagażnik osobno.

Typ obejmy 
sztycy

Numery 
części Zdjęcie Średnica obejmy

Wymagania 
dopasowania Montaż Funkcje dodatkowe

Zacisk sztycy 
podsiodłowej z 
oczkami

415184, 
415186 i 
415188

415184: 31,9mm. 415186: 35mm. 
415188: 36,4mm.

Nie dostarczane. Gwintowane oczka są 
wbudowane w zacisk, 
umożliwiając łatwy i pewny 
montaż na pozbawionych oczek 
lub małych ramach.

nie dotyczy

Zacisk sztycy 
podsiodłowej z 
szybkozłączką z 
oczkami

415183, 
415185 i 
415187

415183: 31,9mm, 
szybkozamykacz. 415185: 35mm, 
szybkozamykacz. 415187: 
36,4mm, szybkozamykacz.

Nie dostarczane. Oczka sprawdzają się dobrze jako 
punkty mocowania bagażnika 
tylnego na wyjątkowych ramach 
rowerów. Gwintowane oczka 
są wbudowane w zacisk, 
umożliwiając łatwy i pewny 
montaż na pozbawionych oczek 
lub małych ramach.

Wersje z zaciskiem (QR) posiadają 
gumowy uchwyt dźwigni.

Adapter 
bagażnika 

Numer 
części Zdjęcie Opisy

1040849 Adapter ten pozwala na 
przystosowanie niekompatybilnych 
bagażników do toreb MIH.


