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Cykelreparation Per Henrik Brask Hent PDF Forlaget skriver: Du kommer ikke uden om det: Nogle gange
skal din cykel efterses, vedligeholdes eller repareres.

Heldigvis er hjælpen nær i form af denne grundige og overskuelige bog, der fører dig sikkert og kompetent
igennem de fleste af cykelejerens små og store reparationsdilemmaer.

Få hjælp til alt lige fra lapninger og daglig vedligeholdelse til mere avancerede teknikker til hjulopretning og
eksempelvis justering af gear eller bremser til din racer eller mountainbike.

Bogen giver også et længe tiltrængt indblik i, hvordan du griber det an, når din nye cykel skal samles enten
helt fra grunden eller delvist, fordi den er leveret ´90 % samlet´.

Alt forklares overskueligt og illustreres med masser af tegninger og billeder.

Den populære bestsellerforfatter og cykelentusiast Per Henrik Brask giver dig her alle sine bedste fif og
teknikker - i det håb, at du for fremtiden vil komme til at sætte pris på at kunne reparere og vedligeholde din
egen cykel. Det skulle gerne blive noget, du udfører med stolthed, sikkerhed og glæde - og ikke bare en sur

pligt!

Per Henrik Brask har tidligere skrevet adskillige populære bøger om cykling og skisport.
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