
Perne de aer suplimentare

AirTop

Suspensie pe aer perfectă coordonată pentru adaptarea ulterioară pe șasiu original  Al-ko,pentru : Fiat Ducato, Peugeot Boxer si Citroën Jumper.

Sistem de 2-circuite este adus până la nivelul necesar prin o alimentare cu aer externa (12 V compresor de aer) și asigură, astfel, manevrabilitate imbunatatita.

Stânga sau dreapta burduful poate fi, prin urmare, prevăzut cu presiunea aerului necesară. Valorile respective pot fi citite folosind convenabil manometrul dublu 

din cabina. Pernele de aer sunt instalate între cadru și arcuri lamelare.Garda la sol și unghiul de înclinare din spate sunt schimbate cu ajutorul supapelor de pe

 manometru dublu, cu o alimentare cu aer extern. Această funcție este permisă doar până la presiunea maximă admisă a burdufului în funcționare staționară. 

În timpul mersului, presiunea trebuie să fie reajustata în funcție de sarcina pe osie, în conformitate cu specificațiile.

livrare: Dreapta/ stânga  perne aer, linii de aer, manometru dublu, materiale de instalare,instructiuni de instalare / utilizare.

Un regulator-șurub în trebuie comandat separat.

Manometru dublu în cabină

Kit tip  X250

greutate

Denumire Fabricant Tip  netă Art.-Nr. Preț

AirTop Fiat Ducato* X230/X244 - cu ABS 12,5 kg 9978478 € 639,00

AirTop Fiat Ducato* X250 - cu ABS (standard) 9,5 kg 9978479 € 639,00

Kit  regulator Vehicule fara ABS X230/X244 0,5 kg 9978480 € 72,95

Kit Compressor12V Fiat Ducato 230/244/250 4,3 kg 9919398 € 379,00

 pentru Air Top

* și modele identice, cum ar fi Peugeot Boxer, Citroen Jumper.




arc axă spate  ARS X250 Suspensie spate pentru van 33/35 Light (kit retrofit)

ARS potrivit pentru Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen Jumper X250 în variantele de 33 L si 35 L

Din anul 2011-2013: Zul. Sarcina pe osie frontală 1750 kg, Max. Greutatea totală 3300 kg

Din anul 2014: Max. Sarcina pe osie frontală 1750 kg, Max. Greutatea totală 3.500 kg

roșu 9940253 € 499,00

Suspensie AL KO Comfort

Combinația de amortizoare cu arc elicoidal este special conceput pentru cererea ridicata de autorulote și îndeplinește 

cele mai înalte standarde de confort, mai ales pe puntea față. acest lucru devine clar mai ales în condiții de drum 

dificile. Pentru și mai multă relaxare în vacanță.

Avantajele produsului:

• confortul la rulare impresionant

• Stabilitatea conducere  și o siguranță sporită a conducerii

• Zgomot redus în interiorul autovehiculului

• Creșterea înălțimea platformei vehiculului la puntea din față (ajusta 25/40 mm)

• robustețe și durabilitate

• libertate totală de întreținere

• Protecția autovehiculului

Detalii tehnice:

• ax din față- lonjeron baza Fiat Ducato, Peugeot Boxer si Citroen Jumper (tip X250)

• Sistem pentru vehiculele cu 2 și 3 axe posibile

• suspensie AL-KO Comfort pentru autorulote cu șasiu AMC  baza

• suspensie AL-KO Comfort posibil si pt van-uri.



Suspensie AL KO Comfort

• ax din față- lonjeron în cazul variantelor „Light“ și „Heavy“

• suspensie AL-KO Comfort inlocuieste originalul de serie ax din față- lonjeron 

• Potrivit pentru echipament original și post-echipare

• 1 set pentru 1 vehicul (compus din 2 lonjeroane și materiale )

sarcina pe osie 

denumire modelul anului frontală (kg) greutate totală kg Art.-Nr. Preț

ACS X250 pentru 33 Light AMC Șasiu de la 2006-2014 1.850 3.500-3.850 9980996 € 1.179,00

ACS X250 pentru 40 Heavy AMC Șasiu de la 2006-2014 2.100 4.000-5.000 9980997 € 1.179,00

ACS X250 pentru 33 Light Furgon de la 2014 1.750 3.300 9940496 € 1.099,00

ACS X250 pentru 35 Light Furgon de la 2014 1.850 3.500 9940497 € 1.099,00

ACS X250 pentru 33 Light Furgon de la 2011-2013 1.750 3.300 9940255 € 1.099,00

ACS X250 pentru 35 Light Furgon de la 2011-2013 1.850 3.500 9940254 € 1.099,00

pentru alte tipuri de vehicule, la cerere !.

AL-KO ClickFix - picior stabilizator



AL-KO ClickFix - picior stabilizator

 cu o manivelă se coboara si se ridica ușor,asigurand o poziție sigură pe iarba, pietriș sau asfalt. 

 AL-KO ClickFix pot cu ușurință a fi montate la autovehiculele cu cadru sau extensie cadru AL-KO(de la 08/95).

La vehiculele mai vechi, găurile sunt chiar stabilite.

Pentru mai multă siguranță, un mecanism liber pivotant, care asigură axul piciorului atunci când este desfăcut în mod automat înainte sau înapoi. Astfel, se evită 

deteriorarea asupra vehiculului.

livrare:2 picioare, materiale de fixare instalare / instrucțiuni de utilizare

Vă rugăm să comandați separat manivelă

necesar Lungimea  

înălțimea cadrului suport înălțime măsura suport înălțimea de montare  acționare Set/ kg Art.-Nr. Preț

min. A max. B max. C max. D E FB F G H I M

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

310 424 281 445 140 302 364 40 41,5 45 200 7,2 9999719 € 276,00

320 440 297 464 142 320 382 40 41,5 45 200 7,3 9978475 € 276,00

420 624 397 654 150 419 481 40 41,5 45 200 8,4 9978476 € 276,00

460 710 446 744 155 469 531 40 41,5 45 200 8,9 9978477 € 276,00

manivelă lung 865 mm (Fara poza) Moca suport Universal ►

9994968 € 15,95 oțel galvanizat versiune spate (290mm)

9978245 € 199,00

oțel galvanizat versiune spate (330 mm)

9978244 € 219,00



E.C.S. - Confort electric

Sistem de sprijin cu telecomanda

Stativ în condiții de siguranță - prin simpla apăsare a unui buton

Cu suporturile reglabile individual,acționate electric,  economisi timp, energie si ajuta la prevenirea durerilor de spate.

in caz de pană de curent ,actionarea cu manivelă este posibilă.

Suporti solizi și motoare rezistente,sistemul are o capacitate de încărcare statică de 1,250 kg per suport. Suficientă pentru rulote grele de până la 2.500 kg.

Fiecare suport poate fi controlat individual,până la atingerea nivelului dorit;Protecție la suprasarcină previne supraîncărcarea suporti si structura

Montarea este posibilă pe aproape toate sasiurile AL-KO ale rulotelor ,de la an constructie 1989. Unitatea de control trebuie să fie instalata în apropierea de 

zona de intrare (de exemplu compartimente de depozitare). Există un comutator cu cheie la unitatea de control.Greutatea 37,5 kg.

livrare

• 4 picioare sprijin colț cu motor electric și BigFoot

• 4 plăci de armare (între podea și suport)

• 1 unitate de control cu receptor radio integrat

• 1 telecomanda

9978243 € 1.890,00



picioare sprijin PREMIUM, PLUS și COMPACT

Pentru o mai mare stabilitate pe orice suprafață

• Ușor de instalat pe șasiu

Suporturile sunt deosebit de stabil, prin profile de presă,lonjeroane laterale margele și, șuruburi trapezoidale laminate puternice.

• Calitate protecție ridicată la coroziune cu galvanizare la cald în grosime mare strat de pana la 70 m2 sunt practic indestructibile.

Premium 1250 kg / lung Compact 800 kg / scurt Compact 800 kg / lung

Capacitate de încărcare statică maximă. 1250 kg Capacitate de încărcare statică maximă. 800 kg Capacitate de încărcare statică maximă. 800 kg

Greutatea maximă a remorcii max. 2500 kg Greutatea maximă a remorcii max. 1600 kg Greutatea maximă a remorcii max. 1600 kg

Greutate net 4,95 kg Greutate net 3,40 kg Greutate net 3,60 kg

9978316 € 108,00 9978313 € 48,00 9978314 € 56,50



Plus 1000 kg / scurt

Capacitate de încărcare statică maximă. 1000 kg

Greutatea maximă a remorcii max. 2000 kg

Greutate net 4,20 kg

9978211 € 89,00

Talpi big foot™

Previne scufundarea sau alunecarea suporturilor

Se pot monta ulterior pe picioarele de sprijin AL-KO

Din anul 2001, găurile de montare corespunzătoare sunt pe picioarele de sprijin deja.

livrare

4 AL-KO big foot™ incl. Material de montare și instrucțiunile de instalare.

Greutatea 2,5 kg.

9978241 € 99,00



Adaptoare pt. big foot™

Stabil-Foot-Set

protecție de siguranță Safety Compact

Potrivit pentru picioarele de sprijin Premium din 2006

Adaptorul de AL-KO big foot™ajunge în jur de 45 mm mai 2 bucati in pachet

aproape de sol. Vă rugăm atentie la  garda la sol. Grt. 2,5 kg. Greutate 0,8 kg

Suport în condiții de siguranță livrare 9978317 € 70,50

Set de 4 • 4 Adaptor 4,5 cm

picioare de sprijn complet cu • 4 Set Material de fixare pe suport

AL-KO big foot™ montat • 1 Instrucțiuni de montaj

greutate 19,3 kg

9978215 € 347,00 9978242 € 75,00



Komfort-Kit

manivelă galvanizata

Dimensiune cheie de 19, Greutate 1,0 kg

66,5 cm 9978301 € 12,50

86,5 cm 9994968 € 15,95

ureche de reținere

9978315 € 8,30

Truc inteligent la extensia de suporturi

Potrivit pentru toate picioarele de sprijin cu hexagon 

SW 19 Greutate 2,3 kg.livrare:

• 2 din plastic profiluri 40 cm lungime Adaptoare 

• 2 din plastic profiluri 20 cm lungime Facilitează funcționarea . Pur și simplu atașați la mașina de găurit sau o șurubelniță baterie.

• 1 universală articulație cardanică lung 450 mm 9978305 € 10,95

• 1 universală articulație cardanică scurt

• 1 Instrucțiuni de montaj

9983745 € 65,00


