
De exclusieve
golftrolleys 2021

JuCad, een van de grootste leveranciers en producenten 
van golftrolleys, biedt met hun groot assortiment aan trolley 
modellen van titanium, edelstaal en carbon - met en zonder 
aandrijving en in verschillende pakket groottes - voor iedere 
golfer de passende trolley. Nobele accessoires en een omvan-
grijke collectie golfbags met een keuze uit meer 90 designs 
– van klassiek tot sportief en van elegant tot multicolor – 
completeren de veelvoud aan producten van JuCad. Graag 
sturen wij u onze gedetailleerde catalogus of adviseren we u 
persoonlijk op onze 2000 m² show- en serviceafdelingen in 
het JuCad Center in Limburg an der Lahn. 
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JuCad afstandsbediening, bespaart  
u onnodige omwegen en zorgt voor nog 
meer rijplezier! Optioneel beschikbaar 
voor alle elektrische JuCad trolleys. 

JuCad Carbon Travel Racing 2.0 – De 
JuCad Racing 2.0 in cultachtig race-design 
staat qua optiek voor pure sportiviteit!

JuCad Carbon Travel GT 2.0 – De 
JuCad GT 2.0, met een full carbon frame, 
brengt de dynamiek en de techniek van 
de race sport naar de golfbaan!

JuCad Carbon Travel Special 2.0 –  
Elektrische trolley in race sport design 
met super elegante carbon frame in 
het zwart, verfijnt met een goudkleurig 
patroon.

JuCad Special Editions

Alle golfbags op www.jucad.nl

JuCad Tablet, praktische houder 
voor diverse golf accessoires 
zoals ballen, tees, smartphone, 
golf handdoek etc

 

JuCad paraplu, groot en extra 
licht, met stift voor de JuCad  
parapluhouder, in vele kleuren 
verkrijgbaar. Ook te verkrijgen  
met een windproof functie, auto-
matische opener en als telescoop 
paraplu met 15cm traploze 
verlenging.  

JuCad scorekaarthouder met 
tee- en balhouder, regendichte 
klep en een bevestiging voor de 
golfhandschoen. In diverse kleuren 
verkrijgbaar.

Een grote keuze uit trolleys- 
en golfaccessoires vindt u 
op www.jucad.nl

Bags, Bags, Bags

www.jucad.nl

De pakketgrootte - alle JuCad trolleys kunnen  
eenvoudig en snel opgevouwen worden

Mini pakketgrootte -  
steekverbindingen 
65x35x10 cm
65x35x15 cm

Vlakke pakketgrootte - 
steekverbindingen  
55x46x10 cm
60x53x10 cm
65x60x10 cm

Vlakke pakketgrootte -  
opklapbaar
65x60x11 cm
65x60x12 cm
65x60x20 cm
67x58x13 cm
67x60x13 cm

Distributeur  
BENELGO      
De Hilde 54 | 9531 MH Borger | info@jucad.nl 
Tel.: +31 599 23 56 45 | info@benelgo.com

Fabrikant

JUTEC Biegesysteme GmbH & Co. KG, Duitsland 
65549 Limburg an der Lahn 
www.jucadgolf.com | info@jucad.de

Technische wijzigingen en gewicht informatie vanwege materiaal  
wijzigingen zowel als kleurafwijkingen voorbehouden.

Met slechts een paar klikken naar een geheel 
persoonlijke trolley op www.jucad.nl

Gekleurde banden, velgen, scorekaarthouder, een overeenkomstige golfbag 
en nog veel meer! Stel met de JuCad-Configurator uw geheel individuele 
trolley samen.



> vlakke pakketgrootte 65x60x10 cm
> draaischakelaar voor vooruit, achteruit en 

vrijloopfunctie
> gewicht 5,5 kg
> geïntegreerd technisch pakket: tweezijdige 

elektronische parkeerrem, brushless motoren, 
magneetstekker en laadstatus display

> mini pakketgrootte 65x35x10 cm
> opklapbare en draaibare baghouder
> gewicht vanaf 4 kg
> wordt geleverd in een praktische draagtas

JuCad Phantom Titan eX 2.0
Opklapbare elektrische trolley  |  EUR 4.990,-

JuCad drive SL Titan 2.0
Elektrische trolley |  EUR 3.990,-

JuCad drive edelstaal 2.0
Elektrische trolley  |  EUR 3.290,-

JuCad Edition edelstaal 
Handmatige trolley 
EUR 790,- (2 wiel)  |  EUR 890,- (3 wiel)

JuCad Junior edelstaal
Handmatige trolley 
ook als elektrische trolley (EUR 1.990,-) verkrijgbaar 

EUR 349,- (2 wiel)  |  EUR 399,- (3 wiel)

> incl. transporttas & afstandsbediening
> fixering van de in hoogte verstelbare handgreep

en de bovenste baghouder door het speciaal
ontwikkelde JuCad Powerlock-Systeem

> draaischakelaar voor vooruit, achteruit en vrijloopfunctie
> hightech 1-spaaks full-carbon wielen
> gewicht 6,5 kg
> geïntegreerd technisch pakket: tweezijdige elektronische 

parkeerrem, brushless motoren, magneetstekker en 
laadstatus display

> draaischakelaar voor vooruit, achteruit en vrijloopfunctie 
> insteekbaar, platte pakketgrootte 65x60x12 cm
> gewicht 5,9 kg 
> geïntegreerd technisch pakket: tweezijdige elektronische 

parkeerrem, brushless motoren, magneetstekker en 
laadstatus display

> vlakke pakketgrootte 65x60x10 cm
> draaischakelaar voor vooruit, achteruit en vrijloopfunctie
> gewicht 7,2 kg
> geïntegreerd technisch pakket: tweezijdige 

elektronische parkeerrem, brushless motoren, 
magneetstekker en laadstatus display 

> mini pakketgrootte 65x35x10 cm
> opklapbare en draaibare bag houder
> gewicht vanaf 4,5 kg
> wordt geleverd in een praktische draagtas

> Matzwart fullcarbon en fullcarbon velgen in
3K-optiek

> Mini pakketgrootte 65x35x15
> Draaischakelaar voor vooruit en achteruitfunktie, 

vrijloop
> Gewicht 5,3 kg
> Geïntegreerd techniekpakket: tweezijdig elektronische 

parkeerrem, brushless motoren, magneetstekker en 
laadstatus display

> mini pakketgrootte 65x35x15 cm
> draaischakelaar voor vooruit, achteruit en vrijloopfunctie
> gewicht 5,8 kg
> geïntegreerd technisch pakket: tweezijdige 

elektronische parkeerrem, brushless motoren, 
magneetstekker en laadstatus display

> inclusief extra platte transporttas en een aparte wielenzak
> vlakke pakketgrootte 65x60x11 cm middels innovatieve 

opvouwtechniek
> fixering van de in hoogte verstelbare handgreep en de 

bovenste baghouder door het speciaal ontwikkelde JuCad 
Powerlock-Systeem

> draaischakelaar voor vooruit, achteruit en vrijloopfunctie
> hightech 1-spaaks full-carbon wielen
> gewicht 6,5 kg
> geïntegreerd technisch pakket: tweezijdige elektronische 

parkeerrem, brushless motoren, magneetstekker en laadsta- 
 tus display 

> inclusief extra platte transporttas en een aparte wielenzak
> vlakke pakketgrootte 65x60x11 cm middels innovatieve 

opvouwtechniek
> fixering van de in hoogte verstelbare handgreep en de 

bovenste baghouder door het speciaal ontwikkelde JuCad 
Powerlock-Systeem

> draaischakelaar voor vooruit, achteruit en vrijloopfunctie
> hightech 1-spaaks full-carbon wielen
> gewicht 6,5 kg
> geïntegreerd technisch pakket: tweezijdige elektronische 

parkeerrem, brushless motoren, magneetstekker en laadsta- 
 tus display 

> toetsen voor vooruit en vrijloopfunctie 
> inklapbaar, pakketgrootte 65 x 60 x 20 cm
> gewicht 5,9 kg 
> bij nieuw aankoop, optioneel verkrijgbaar met een

elektronische parkeerrem. EUR 99,- 

> inclusief afstandsbediening en transporttas
> mini pakketgrootte 65x35x15 cm
> draaischakelaar voor vooruit, achteruit en

vrijloopfunctie
> gewicht 5,9 kg
> geïntegreerd technisch pakket: tweezijdige

elektronische parkeerrem, brushless motoren,  
magneetstekker en laadstatus display

> mini pakketgrootte 65x35x10 cm
> opklapbare en draaibare bag houder
> gewicht vanaf 4 kg
> wordt geleverd in een praktische draagtas

> mini pakketgrootte 65x35x15 cm
> draaischakelaar voor vooruit, achteruit en vrijloopfunctie
> gewicht 5,9 kg
> geïntegreerd technisch pakket: tweezijdige 

elektronische parkeerrem, brushless motoren, 
magneetstekker en laadstatus display

> verpakkingsgrootte 67x58x13 cm
> opklapbaar
> gewicht 4,9 kg
> sensationele 2-spaaks velgen

> fixering van de in hoogte verstelbare stuurhendel dmv.
de praktsiche vleugelgreep

> T-Grip met draaischakelaar voor vooruit, achteruit en
vrijloopfunctie

> vlakke pakketgrootte 67x60x13 cm
> gewicht 6,5 kg
> geïntegreerd technisch pakket: tweezijdige elektronische 

parkeerrem, brushless motoren, magneetstekker en  
laadstatus display

JuCad Phantom Titan 2.0
Opklapbare elektrische trolley  |  EUR 4.590,-

JuCad Phantom Titan 
black on black 2.0
Opklapbare elektrische trolley  |  EUR 4.790,-

JuCad drive SL Titan Classic 2.0
Opklapbare elektrische trolley  |  EUR 3.290,-

JuCad drive SL Titan 
Travel eX 2.0
Elektrische trolley  |  EUR 4.300,- 

JuCad Titan
Handmatige trolley
EUR 1.190,- (2 wiel)
EUR 1.290,- (3 wiel)

JuCad drive SL Titan Travel 2.0
Elektrische trolley  |  EUR 3.990,-

JuCad Ghost Titan manuell
Handmatige trolley | EUR 1.190,-

JuCad Ghost Titan 2.0
Elektrische trolley  |  EUR 4.590,- 
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vlakke pakketgrootte 
65x60x11 cm middels inno-
vatieve opvouwtechniek
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JuCad Carbon Travel 
Nero SV 2.0
Ultralichte elektrische trolley  |  EUR 3.990,-  

JuCad Carbon Travel 2.0
Elektrische trolley  |  EUR 3.390,-

JuCad Carbon drive 2.0
Elektrische trolley  |  EUR 2.990,-

JuCad Carbon 
Handmatige trolley
EUR 790,- (2 wiel)  |  EUR 890,- (3 wiel)

Mat zwart  
titanium frame

> high performance lithiumbatterij, kan tot 45 holes, incl. 
energie terugwinning en laadapparaat

> traploze gashendel

> autom. vooruitloopfunctie (10-20-30 m)

> elektronische bergrem en een cruise control (tempomat)

> in hoogte verstelbare stuurhendel (ook de handtrolleys)

> optioneel: afstandsbediening, etsing (ook voor 
handtrolleys)

> tweezijdig elektronische parkeerrem

> brushless motoren

> magneetstekker

> geïntegreerde laad indicator

> 5 jaar garantie op het frame van
de JuCad trolleys
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Alle elektrische trolleys 
beschikken over:

Beste kwaliteit
voor een heel leven

Nieuw 2.0

> mini pakketgrootte 55x46x10 cm
> gewicht vanaf 4 kg
> wordt geleverd in een praktische draagtas
> de JuCad Junior wordt bij de aankoop van een opvolger 

voor de volledige aankoopprijs ingeruild

Nieuw 2.0

Bettina
Durchstreichen

Bettina
Eingefügter Text
geïntegreerd technisch pakket: tweezijdige elektronischeparkeerrem, brushless motoren, magneetstekker enlaadstatus display


