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Zaczepy kulowe WK30-A oraz WK35-A

Szanowni Państwo,
poniższa publikacja ma na celu przybliżenie dwóch nowych typów zaczepów kulowych. Oba zaczepy
oferowane są w standardzie pasującym do obecnych na rynku, dzięki czemu można je stosować zamiennie
z zaczepami dostępnymi na rynku, zarówno tymi firmy Knott jak i pozostałych producentów.

Pierwszy z oferowanych zaczepów przeznaczony jest dla przyczep o maksymalnym tonażu do 3000kg
i maksymalnym nacisku pionowym na kulę do 300 kg.
Charakterystyczną cechą oferowanego zaczepu jest dźwignia w kształcie owalnego uchwytu. Jest to jedyny
zaczep oferowany przez naszą firmę, który posiada tego typu dźwignię, dzięki czemu wyróżnia się on na tle
pozostałych zaczepów w naszej ofercie i jest łatwo rozpoznawalny.
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Zaczep WK30-A - 6E0415.001
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Zaczep WK35-A przeznaczony jest dla przyczep o maksymalnym tonażu do 3500kg i maksymalnym nacisku
pionowym na kulę do 350 kg.
Charakterystyczną cechą zaczepu, tak samo jak w przypadku modelu WK30-A, jest dźwignia w kształcie
owalnego uchwytu.
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Zaczep WK35-A - 6E0492.001
Zaczepy kulowe firmy Knott to najwyższa jakość
produktu oraz gwarancja wysokiej jakości i zadowolenia.
Zaczepy pasują do wszystkich typów urządzeń
oferowanych na rynku i mogą być stosowane zamiennie,
z zaczepami oferowanymi przez firmę Knott oraz firmy
konkurencyjne.

Newsletter 15.2021

Zaczepy kulowe WK30-A oraz WK35-A

Zaczepy WK30-A oraz WK35-A to idealne
rozwiązanie dla Państwa potrzeb, dlatego
zachęcamy do zapoznania się z ofertą
i kontaktu z przedstawicielami
handlowymi.

Zaczep WK30-A
E7 55R 012051
B50X S-300kg
D/DC 27kN
DMC 3000kg

Zaczep WK35-A
E7 55R 012052
B50X S-350kg
D/DC 31kN
DMC 3500kg

Zaczep WK 30-A
Art. Nr.
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6E0415.003
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