
Cârlige de remorcare / suporti moto  

Cârlige de remorcare Linnepe 
pentru aproape toate modelele de autorulote de pe piața europeană, chiar și pentru console mari.  
Design plat elegant, robust și rezistent la coroziune, D-valoare de 12,5 kN (până la 2000 kg capacitate  de remorcare în 3500 kg GVW). 
Livrat cu certificat CE de tip (omologare Europeana).Opțional disponibile si cârlige de remorcare detașabile .setul electric se comanda separat ! 
 

 

 

 

Cost suplimentar pt cârlig detașabil 
9988936 € 178,45 

Pt șasiu AL-KO și toate extensiile cadru viabile Pt toate șasiurile standard fără extensie cadru  Set electric  (fără poza) 
9988937 € 545,95 9988935 € 838,95 AFC univ Tip 230/244 

 

 9993344 € 178,45 
Set electric  (fără poza) 
pt Fiat Ducato (X250) Euro șasiu Set electric  (fără poza) 
9990237 € 230,95 Can Bus Ducato X250 Van de la 02/2011 

9907400 € 262,45 

Set electric  (fără poza) 
13-pini. Can-Bus MB Sprinter/ VW Crafter de la 2006 
9948946 € 262,45 

 universal pt șasiu ALKO cu prelungiri cadru viabil  
Variabil 

9988934 € 624,75 Alte Seturi electrice disponibile la cerere! 
*Produse speciale - Livrare la comanda   



Cârlige de remorcare / suporti moto 
 

Findus + Findus Pro 
 

 

 

Linnepe Findus  cu suport de fixare, potrivit pentru o motocicleta.Usoare, înălțime de încărcare redusă.Accesorii specifice sunt prevăzute. Sarcina utila de   
150 kg.Disponibil pentru toate autorulote comune cu extensii cadru portante și / sau a șasiului AL-KO 
Findus  Dimensiuni 200 x 115,6 x 117,7 cm (W x H x D) Greutate 28 kg 

 1 motocicletă 9948961 € 1.101,45 
Findus Pro      Dimensiuni 200 x 115,6 x 137,7 cm (W x D x H), 35 kg 
1 motocicletă + 2 biciclete 9948962 € 1.311,45 

                    E-Bike Findus 
2.0 

Foarte usor  pt 2 E-Bike. Aluminiu anodizat. 
Include suport cu iluminare , șine lungi de  
biciclete, suport de fixare și distanțiere. 
Pt șasiu AL-KO sau extensii cadru portante. 
Cu certificat CE de tip.Sarcina utila de 80 kg 
9987514 € 944,95 

*Produse speciale - Livrare la comanda 
  



Cârlige de 

 

 

 

 

*Produse speciale - Livrare la comanda 
  

Cârlige de remorcare / suporti moto 

Scout 
• pentru șasiu Alko sau extindere cadru viabil 
• Greutate aprox 39 kg 
• Design :bara de iluminare din aluminiu cu componente din plastic rezistent la 
• Toate piesele din aluminiu anodizat  
• Cu certificat CE de tip 
• Sarcina maximă de 150 kg 
• Accesorii incluse:bara de sustinere,2 pene, 3 centuri de fixare, 1 ramp
• Sistemul de suport amovibil este conectat la șasiu și nu cu structura

9988375 € 1.206,45 
Linnepe Scout4Bike 
Atașament pentru până la patru biciclete, în loc de un scuter sau motocicleta

9988377 € 314,95 

Smart Port 
• pentru șasiu Alko sau extindere cadru viabil 
• Greutate aprox 41 kg 
• transportul în siguranță al bicicletelor pe fiecare drum 
• Toate piesele din aluminiu anodizat  
• Bara cu LED-uri de iluminat din plastic  
• certificat de tip EG,  
• Sarcina maximă de 200 kg 
• Sistem de montare variabil 
• Sistemul de suport amovibil este conectat la șasiu și nu cu structura
• Accesorii incluse: 2 pene, 4 curele de prindere, 4 papuci fixare, 1 Ramp

9988381 € 1.678,95 

 

• Design :bara de iluminare din aluminiu cu componente din plastic rezistent la șocuri. 

• Accesorii incluse:bara de sustinere,2 pene, 3 centuri de fixare, 1 rampă încărcare  
și nu cu structura 

 la patru biciclete, în loc de un scuter sau motocicleta 

și nu cu structura 
de prindere, 4 papuci fixare, 1 Rampă de încărcare 



 Cârlige de remorcare / suporti moto
 

 

Set chingii de fixare 
 

  

 

O necesitate pentru transportul în siguranță al scutere pe suporturi.  
latime 25 mm, lungime curea aproximativ 3 m. 2 lacate de chinga, Basic raft de biciclete pt Smart Port 
2 șuruburi cu ureche (M8 x 16) și 4 șaibe (M8) pentru fixarea până la 2 biciclete pe platforma în loc de un scuter. 

9988981 € 41,95 9988378 € 315,95 

 

Plus pt Smart Port 
permite transportul până la două biciclete pe lângă o 
Motocicleta sau scuter. 

9988379 € 315,95 

*Produse speciale - Livrare la comanda 
 


