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Wszelkie prawa zastrzeżone

Hak holowniczy
 

Producent: WESTFALIA
 

Seria: KIT F20
 

Kod produktu: 306248900113
 

Jednostka: szt.
 
Cena: 1187,00 zł z VAT/szt.
 
Cena i dostępność może ulec zmianie
 

Sprawdź aktualną cenę online »
 

 
Specyfikacja części

Hak holowniczy (306248900113), firmy WESTFALIA , Seria: KIT F20

Informacje

• Hak holowniczy: Ze stałym połączeniem kulowym • Hak holowniczy: Z zestawem elektr. 13-polowym

• Hak holowniczy: Zestaw E z oryginalną wtyczką i
gniazdem połączeniowym

• Hak holowniczy: Z automatycznym odłączaniem
asystenta parkowania

• Hak holowniczy: Złącze w komorze silnika • Hak holowniczy: Wiązka przewodów
rozbudowywalna o instalację stałego plusa

• Hak holowniczy: Parametryzacja sieci pokładowej
nie jest wymagana

• Hak holowniczy: Wiązka przewodów nie zawiera
przewodu ładowania

• Pojazd z kierownicą po lewej / prawej stronie: Dla
pojazdów z kierownicą z lewej lub prawej strony • Wartość D [kN]: 6,9

• Obciążenie haka holującego [kg]: 75 • Ciężar holowany [kg]: 1300

• Skrawanie: Bez wycięcia dla zderzaka • Ciężar [kg]: 18,17

• Rysunek podobny: • Numer artykułu zalecanego dodatku:
406249500001
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Opinie o produkcie

Sprawdź opinie o części innych klientów

 
 

Montowane w autach

FIAT PANDA (169_)

Sprawdź szczegóły
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