
Cârlige de remorcare 
 

Cu cârligele dovedite de la SAWIKO,puteți deplasa remorcă sigur și fiabil chiar și cu console spate extreme. 
Ajustarea neproblematica la diferite grupe a șasiului este asigurată prin intermediul elementelor individuale cu filet.sunt disponibile ca un set universal. 
Dimensiunile cadru și console spate de autorulote ,de la aproape toti producatorii europeni sunt deja în baza noastra de date. 
 

 

 

MT026 pentru Ducato X250 

Cârlig de remorcare standard pentru șasiu de serie cu consolele,pt care nu este prevăzut prelungire cadru sau o extensie cadru non-susținere. 
9988950 € 839,95 

Cârlig de remorcare pentru șasiu sau vehicule cu extensia cadru aprobat ALKO fără piese de consolidare.(fara poza) 
9988951 € 556,45 

Cârlig de remorcare pt sarcină grea, pentru șasiu de seria cu extensia cadru, pentru care sarcini pe osie mai mare de 2000 kg sunt atinse.(fara poza) 
9988952 € 840,00 

Cârlig de remorcare pt autoutilitare Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen Jumper 
9906156 € 398,95 

Setul electric trebuie comandat separat. Informații cu privire la acesta gasiti mai jos. 
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Suporti biciclete / moto
Futuro Ducato de la anul 2006 
 

 

Noul sistem de suport Futuro îndeplinește toate cerințele.Înc
Încărcare de până la 80 kg - ideal pentru e-biciclete, coborârea platformei de sprijin, accesul nerestric
de asemenea, în stare încărcată, acces liber la cârligul de remorcare.Potrivit pentru tipul de acoperi
Tip de vehicul: Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Box

     

  

 

 

*Produse speciale - Livrare la comanda 

Posibil alte versiuni la cerere! 
  

Tip 
Futuro  

Futuro  

Futuro  

Futuro  

Suporti biciclete / moto 

 

țele.Încărcare de până la 80 kg - ideal pentru e-biciclete, coborârea platformei de sprijin,
biciclete, coborârea platformei de sprijin, accesul nerestricționat la ușile din spate, 

, acces liber la cârligul de remorcare.Potrivit pentru tipul de acoperiș inalt, H2 si H3, uși 
Tip de vehicul: Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer de la anul 2006 

 

Model Art.-Nr. Preț 

incl. kit de instalare 2 E-biciclete               
formă de acoperiș H2 9912682 € 2.046,45 

incl. kit de instalare 3 E-biciclete 
formă de acoperiș H2 9912685 € 2.151,45 

incl. kit de instalare 2 E-biciclete 
formă de acoperiș H3 9912683 € 2.046,45 

incl. kit de instalare 3 E-biciclete 
formă de acoperiș H3 9912686 € 2.151,45 

 

biciclete, coborârea platformei de sprijin, 
șile din spate, platforma pliabil, pivotant -, 

 inalt, H2 si H3, uși cu până la max. 90 ° unghi de deschidere. 

  



Suporti biciclete / moto

E-Bike VELO III 
dezvoltarea ulterioara a modelului Venlo 2; Ușoare (doar 17 kg), complet din aluminiu fabricate, dar pliabil. pt transportul 

9980323 € 944,95 
 

 

 

Mikro 120 - Clasicul merge la mare călătorie ... 
Cu o sarcină utilă de până la 120 kg * Puteți duce aproape toate tipurile de 125 cc scutere sau
până la 4 biciclete.ATENȚIE: Livrare fără E-set! Pentru fixarea optim
setul nostru de curea fixare (a se vedea mai jos). 

Tip Model Art.
Mikro Sistem complet 1 scuter 9988990
Mikro Sistem complet de 2 biciclete 9988991
Mikro Sistem complet de 3 biciclete 9988992
Mikro Sistem complet de 4 biciclete 9988993
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Suporti biciclete / moto
 

șoare (doar 17 kg), complet din aluminiu fabricate, dar pliabil. pt transportul 

 

i duce aproape toate tipurile de 125 cc scutere sau 
set! Pentru fixarea optimă a scuter,oferim opțional  

Art. -Nr. Preț 
9988990 € 944,95 
9988991 € 944,95 
9988992 € 1.018,45 
9988993 € 1.028,95 

 

 

oare (doar 17 kg), complet din aluminiu fabricate, dar pliabil. pt transportul de e-biciclete (sarcina max. 75 kg) 



Suporti biciclete / moto

Bambino 
În cazul în care doriți a transporta un scuter sau o motoretă

este atașat la cadrul șasiului și poate fi demontat în doar câteva minute, f
9994434 € 703,45 

Cost suplimentară pentru kit montaj pentru Eurochassis X250 (cu excep
9994140 € 225,70 

 

 

Seturi electrice  (fără poza) 
pentru Micro 120, Bambino, Velo III și cârligele de remorcare de la Sawiko

Tip 
13 pini pentru vehicule cu releu mecanic intermitent
13-pini pentru vehicule cu electr. indicator control
13-pini pentru vehiculele cu interfață de date CAN
(Fiat X250, Mercedes NCV3 și identice) 
set electric pentru Can Bus van Ducato 

Posibil alte versiuni la cerere! 
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Suporti biciclete / moto 
 

i a transporta un scuter sau o motoretă cu o greutate de până la 100 kg,atunci, Bambino este ce aveti nevoie
i poate fi demontat în doar câteva minute, fără nici un efort sau utilizarea oricăror instrum

 pentru kit montaj pentru Eurochassis X250 (cu excepția AL-KO),la toate produsele SAWIKO 

 

 

i cârligele de remorcare de la Sawiko 
Art.-Nr. Preț 

13 pini pentru vehicule cu releu mecanic intermitent 9988958 € 89,20 
pini pentru vehicule cu electr. indicator control 9988956 € 136,45 

ță de date CAN-BUS 9988957 € 209,95 

9993876 € 209,95 
set fixare  
Conține două curele, dou

9993876 

 

 la 100 kg,atunci, Bambino este ce aveti nevoie 
ror instrumente. 

ă curele, două pene speciale 
 € 99,70 


