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Wszelkie prawa zastrzeżone

Hak holowniczy
 

Producent: BRINK
 

Kod produktu: 612340
 

Jednostka: unit
 
 
 

Cena i dostępność może ulec zmianie
 

Sprawdź aktualną cenę online »
 

 
Specyfikacja części

Hak holowniczy (612340), firmy BRINK

Informacje

• Hak holowniczy: Z odłączanym połączeniem
kulowym

• Hak holowniczy: Drążek kulisty osadzany ukożnie
od dołu

• Ciężar holowany [kg]: 1000 • Obciążenie haka holującego [kg]: 60

• Wartość D [kN]: 600 • Oznaczenie kontrolne: 55R

• Kolor: Czarny • Gniazdo dla przyłączenia przyczepy (rozmieszczenie
biegunów): 13

• Napięcie [V]: 12 • Hak holowniczy: Zestaw E z oryginalną wtyczką i
gniazdem połączeniowym

• Hak holowniczy: Z systemem check-control • Wyposażenie pojazdu: Dla pojazdów bez systemu
CAN

• Hak holowniczy: Z wyłączaniem tylnych lamp
przeciwmgłowych

• Hak holowniczy: Z wyłącznikiem asystenta
parkowania

• Hak holowniczy: Bez systemu stabilizacji
przyczepy

• Hak holowniczy: Wiązka przewodów
rozbudowywalna o instalację stałego plusa

• Hak holowniczy: Wiązka przewodów
rozbudowywalna o instalację ładowania • Hak holowniczy: Konieczny zestaw do rozbudowy
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Wszelkie prawa zastrzeżone

• Ciężar [kg]: 16,4 • Dodatkowo potrzebny artykuł (numer artykułu):
764139

• Pojazd z kierownicą po lewej / prawej stronie: Dla
pojazdu z kierownicą z lewej strony

 
 

Opinie o produkcie

Sprawdź opinie o części innych klientów

 
 

Montowane w autach

SUZUKI BALENO (FW, EW)

Sprawdź szczegóły
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