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Art. Nr 6BJ653.001

Szanowni Państwo,

Najnowszy design klinów dostępny jest już w sprzedaży. Zastosowane rozwiązania i konstrukcja z pewnością 

zadowolą Państwa oczekiwania. Specjalna forma z pewnością przypadnie Państwu do gustu i przykuje 

uwagę klientów. Kliny oferowane są w dwu wersjach tonażowych. Różnica w nośności wynika z 

zastosowanego materiału, dzięki czemu przy lżejszych przyczepach otrzymujecie Państwo lżejsze kliny.

Oferowany wspornik klina posiada otworowanie zgodnie ze standardem dostępnym na rynku, dzięki czemu 

można stosować je zamiennie bez konieczności modyfikacji otworowania w Państwa wyrobach.

Klin wykonany jest z wytrzymałego tworzywa, które zapewnia również bardzo dobrą wytrzymałość na 

warunki atmosferyczne oraz działanie słońca.
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Lżejsza wersja klina wykonana jest z wytrzymałego polipropylenu, dzięki czemu przystosowana jest to 

ciężaru 800kg - jeden klin, 1600kg w komplecie.
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Wersja klina o wytrzymałości do 1000kg - 2000kg w 

komplecie wykonana jest wytrzymałego 

wzmacnianego poliamidu. W stosunku do 

standardowego poliamidu, poliamid z włóknem 

szklanym cechuje znacznie wyższa wytrzymałość 

mechaniczna, wyższa sztywność, wyższa odporność 

na pełzanie i lepsza stabilność wymiarowa. Te 

wszystkie cechy powodują, że otrzymujecie 

Państwo produkt najwyższej jakości.

Kliny oferowane są w wersji białej oraz czarnej, a 

także w wersji z logo Knott - również w dwu 

wariantach kolorystycznych.

6BJ653.102 biały Knott 1000 kg

6BJ653.101 czarny Knott 1000 kg

6BJ653.002 biały --- 1000 kg

6BJ653.001 czarny --- 1000 kg

6BH886.102 biały Knott 800 kg

6BH886.101 czarny Knott 800 kg

6BH886.002 biały --- 800 kg

6BH886.001 czarny --- 800 kg

Art. Nr kolor logo wytrzymałość
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W ofercie posiadamy także wspornik 

klina, który  został idealnie dopasowany 

do klina, dzięki czemu zapewnia wysoką 

jakość połączenia.

Wypinanie klina na postoju jest bardzo 

łatwe, a tworzywo z którego je 

wykonano zapewnia trwałość połączenia 

nawet do długim okresie eksploatacji.
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Art. Nr 6BH886.001

Art. Nr 6BJ654.001
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Poniżej prezentujemy przykładowe zastosowanie oferowanego klina.

Klin mocowany może być zarówno na 

powierzchni pionowej, jak burty czy 

ściany przyczepy, a także na 

powierzchniach takich jak błotniki 

przyczepy.


