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Naast de zeer lage prijs is het grote voordeel van
een Velorex zijspan dat u altijd heel gemakkelijk
weer solo kan rijden. Door zijn lage gewicht (zo'n
70 kg) en zijn eenvoudige ophanging kun u het
zijspan vrij eenvoudig binnen 20 minuten van de
motor loskoppelen. Ook vanwege dat lage
gewicht is het niet noodzakelijk om aanpassingen
aan de ophanging en het frame van de motor te
doen. Zoals bijvoorbeeld een swingarm-voorvork
en brede (auto)wielen. Hoewel dit altijd wel
mogelijk is !
Alle Velorex modellen hebben een zwart
polyester body met een zijdeglanzige bovenkant
en een matte onderkant. Het frame is een stevige
stalen buizenframe met dito ophanging.
Velorex 562
Het populairste model uit de Velorex zijspanserie
is de 562 en is verkrijgbaar in 2 uitvoeringen.
Dit zijspan is standaard voorzien van:
•

windscherm

•
•

3.50x16" geremd wiel (20mm as)
afsluitbare bagageruimte

•
•

rem- en knipperlicht
verwijderbare zitting en rugleuning

Prijs : € 2.490,In Deluxe uitvoering extra voorzien van:
•
•

luxe bekleding
stootbumper

•
•

bagagerek & spatlap
nylon afdekzeil

Prijs : € 2.990,chroom bagagerek & stootbumper : meerprijs € 160,-

Velorex 563
Idem aan 562, echter beter geschikt voor een
zwaardere combinatie (oa. 5.00x16” wiel)

Prijs : € 3.290,Aanbouwkosten : v.a. € 1.250,- inclusief subframe

Velorex 565
Nieuw in het Velorex programma is de 565. Dit zijspan
onderscheid zich van de 562DL door zijn opklapbare instap,
hogere bagageruimte, breed zijspanwiel en spatbord, luxe
binnenafwerking en is standaard voorzien van een cabriokap en
verchroomde bumper en bagagerek.
Dit zijspan is standaard voorzien van de volgende items:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

windscherm
15" geremd wiel (breed)
afsluitbare bagageruimte
stootbumper chroom
rem- en knipperlicht
verwijderbare zitting en rugleuning
spatlap
luxe cockpit afwerking
bagagerek chroom
nylon cabriokap

Prijs : € 3.790,Aanbouwkosten : v.a. € 1.250,- inclusief subframe

Velorex 700
Een praktische oplossing is de Velorex 700. Dit zijspan
kenmerkt zich door het openklapbare windscherm wat het
instappen aanzienlijk eenvoudiger maakt. De hogere
rugleuning zorgt voor meer comfort en zijn opbouw zorgt
voor meer beenruimte. Standaard meegeleverd is een nylon
afdekzeil welke gemonteerd kan worden terwijl de passagier
in het zijspan zit. Ideaal voor wanneer het regent!
Specificaties gelijk aan Velorex 562DL.

Prijs : € 2.990,bagagerek voor 10 liter jerrycan verkrijgbaar

Aanbouwkosten : v.a. € 1.250,- inclusief subframe

Opties & accessoires
Bagagerek zwart 562/563/565
Bagagerek chroom 562/563/565
Stootbumper zwart 562/563/565
Stootbumper chroom 562/563/565
Cabriodak voor 562 Deluxe
Korte ruit 562 Deluxe
Stuurdemper + bevestigingsmateriaal
Zwaardere schokbreker
Breed zijspan wiel met 125/15 band
Donkere knipperlichtglazen
Bagagerek t.b.v 10 liter jerrycan Velorex 700
2 punts veiligheidsgordel voor 562DL / 700
3 punts veiligheidsgordel voor 700
Spuitwerk zijspan (1 RAL kleur)

€
-

68,50
85,69,50
148,50
224,128,50
94,128,350,- meerprijs
20,88,50
47,64,-.
oa.

