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K-Summit VAN 84
Cena

2 529,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

Natychmiast / do 24 godzin

Producent

KöNIG

Opis produktu
K-Summit VAN 81 - przeznaczony dla dostawczych i camper poniżej 3,5 tony
to najłatwiejsze nakładki w montażu - tylko od zewnętrznej strony koła. Możliwość stosowania w samochodach z ograniczoną przestrzenią na
łuku kół, tam gdzie wykluczona jest możliwość stosowania klasycznych łańcuchów śniegowych. Budowa wzoru nakładek wpływa na bardzo
dobrą przyczepność samochodu do podłoża na ośnieżonych jak i pokrytych lodem drogach. Stalowe, sprężyste elementy napinające ograniczają
dynamiczne unoszenie nakładek i korygują kąt ich ułożenia na kole, pozwalając na dopasowanie ich do wielu rozmiarów opon. Przeznaczone do
samochodów dostawczych i camper z ograniczoną przestrzenią na łuku kół.
Możliwe stosowanie we wszystkich typach samochodów dostawczych i camper niezależnie od prześwitu pomiędzy kołem, a elementami
zawieszenia.
Tuleja mocująca z ergonomicznym uchwytem do montażu na kole: wystarczy jeden ruch dłonią.
Montowane na oryginalnej nakrętce/ śrubie koła (nie stosować na śrubach antykradzieżowych)
Pasuje do nakrętek/śrub kół o wymiarach, 19 mm, 21 mm, 22 mm w przypadku nakrętki 24 mm trzeba dokupić adapter
Szybki montaż trój-etapowy: poprzez ułożenie dwóch plastikowych paneli jezdnych na bieżniku opony, następnie zaciśniecie tulei
mocującej na jednej z nakrętek/śrub koła, dociągnięcie dźwigni mechanizmem zapadkowym. Samochód gotowy jest do użytku.
Kompatybilne z ABS i ESP.
Składane ramiona ułatwiające przechowywanie.
Nakładki zapakowane w bezpieczną, impregnowaną torbę.
Homologacje / gwarancje / zgodność: Ö-Norm 5117, UNI 11313, TUV.
Komplet zawiera dwie nakładki na dwa koła napędowe, zestaw do przystosowania na odpowiednim kole, instrukcję montażu oraz
podstawowe części zapasowe.
Przeznaczony do pojazdów dostawczych i camper o masie nie przekraczającej 3500kg masy własnej
W związku z uniwersalną możliwością zastosowania nakładek Konig do różnych rozmiarów opon i felg należy przeprowadzić jednorazową
regulację poprzez rozpięcie specjalnych ograniczników oraz ustawienie odpowiedniego dystansu do felg. Umieszczona do kompletu nakładek
instrukcja podaje wszelkie niezbędne dane potrzebne do tego celu.
Rozmiar Opon do których pasuje

205/80-14
215/80-14
195/80-15
205/75-15
215/70-15
225/70-15
195/65-16
205/70-16
215/65-16
225/65-16
235/60-16
205/65-17
215/60-17
225/55-17
235/55-17
215/55-18
235/50-18
255/45-18
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