
Cârlige de remorcare / suporti moto

AL-KO AMC cârlig de remorcare detașabil 
Oferă securitate maximă, deoarece este tocmai adaptat la 
dacă aveți un șasiu complet sau o extensie cadru pe șasiu AL
de montare sunt pregătite din anul 8/95 deja pe șasiu, astfel încât instalarea este foarte
simpla. Nici o  găurire sau modificare nu este necesar -
Pentru modelele mai vechi, găurile sunt stabilite în conformitate cu instruc
asamblare în sine. 
KTL-dip vopsit, acoperit cu pulbere. 
Livrare: cârlig de remorcare complet , componentele de fixare, instructiuni de fixare
setul electric se comanda separat ! 

9980199 € 986,95 

AL-KO backpack 150 
detașabil cu o platformă adaptabilă: atât clasic pentru transportul de scutere sau 
biciclete,precum și pentru marfuri voluminoase, cum ar fi o barca. 
O încărcare simplă și în condiții de siguranță asigură rampa de înc
condiții de siguranță și fără zăngănit ,atunci când nu este utilizata se baga în cadrul 
platformei.Ajutor pentru fixare sigură a scutere etc. Pt.ș
la an 08/95 disponibile). La autovehiculele cu șasiu sau prelungire cadru,de la alti 
producatori nu este posibilă instalare . 
Sarcina utila până la 150 kg ; design de înaltă calitate;montare variabil
Standard cu rampă de încărcare retractabila;exclusiv pentru 
platforma cca 188.5 x 57 cm;rampă de încărcare cca 180 cm;Greutate net
Livrare: suportul complect,rampă de încărcare; 2 seturi de curele de tensionare pe 
pneuri ;4 set de curele de tensionare pentru scutere;materiale de montare, instalare 
utilizare. 

9980316 € 1.626,45 
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Cârlige de remorcare / suporti moto
set de fixare 
Banda de susținere pentru AL-KO backpack 150 
 

 

Incl. 2 distanțiere și curea pentru transportul scutere. 
Înălțime 750 mm 
9980317 € 209,95 

Seturi electrice  (fără poza) 
Tip 

Universal 13-poli 
Specific vehiculului 13-pini 
Specific vehiculului 13-pini în combina
Specific vehiculului 13-pini 

* Și modele identice, cum ar fi Citroën Jumper, Peugeot Boxer

 

Cârlige de remorcare / suporti moto 
 

Sina de fixare pentru AL-KO backpack 150
 

 fixeaza scooterul la baza suportului și în acest sens, previne vibra
spate a vehiculului.Incl. 2 inele de fixare

9980318 € 93,40

tip de vehicul 
Fiat Ducato*, Typ X230 
Fiat Ducato*, Typ X244 

pini în combinație cu lumini spate cu LED-uri Fiat Ducato*, Typ X250 
Renault Master, Opel Movano

i modele identice, cum ar fi Citroën Jumper, Peugeot Boxer 

KO backpack 150 

și în acest sens, previne vibrațiile neplăcute pe  
spate a vehiculului.Incl. 2 inele de fixare 

€ 93,40 

Art.-Nr.  Preț 
 9980319 € 178,45
 9980314 € 178,45
 9980930 € 230,95

Renault Master, Opel Movano9988915 € 75,55 


