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Zamknięcia do burt wywrotek
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Zamknięcia do burt wywrotek

kg

Zamknięcie burty, surowe, przykręcane, lewe 
Typ V-086.L

0,60 409752.001

Zamknięcie burty, surowe, przykręcane, prawe
Typ V-086.R

0,60 409753.001

Zamknięcie burty, cynkowane, przykręcane, lewe 
Typ V-086.LVZ

0,60 409754.001

Zamknięcie burty, cynkowane, przykręcane, prawe
Typ V-086.RVZ

0,60 409755.001

Waga Art. nrNazwa
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Nasza oferta obejmuje następujące rodzaje zamknięć:

Szanowni Państwo,

Dbając o kompleksowość oferty i zadowolenie naszych Klientów nie możemy zapominać o z pozoru drobnych 
elementach wyposażenia przyczep. Z pewnością takimi elementami są zamknięcia do burt wywrotek.

Prawidłowo zamknięta burta to nie tylko bezpieczeństwo przewożonego ładunku, ale także, a może przede wszystkim, 
bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. Wyobraźmy sobie, że nasz ładunek wypada na drogę 
w sposób niekontrolowany w wyniku wadliwie działających zamknięć burt... aż strach pomyśleć co mogłoby się stać.

Jeśli chcecie mieć pewność, że wasz ładunek na wywrotce jest właściwie zabezpieczony korzystajcie 
z zamknięć do burt wywrotek KNOTT. Dlaczego warto używać naszych zamknięć? Powieważ:

ich solidność i niezawodność jest owocem wieloletniego doświadczenia naszych konstruktorów

prosta konstrukcja umożliwia szybkie i łatwe zastosowanie w wielu typach przyczep

przystosowane są do montażu poprzez spawanie lub skręcanie śrubami

oferowane są zarówno w wersji surowej i cynkowanej.
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Nazwa
Waga           

kg

Uchwyt do zamknięcia burty, surowy, przykręcany, lewy 
Typ V-089.L

0,35 409760.001

Uchwyt do zamknięcia burty, surowy, przykręcany, prawy
Typ V-089.R

0,35 409761.001

Uchwyt do zamknięcia burty, cynkowany, przykręcany, lewy 
Typ V-089.LVZ

0,35 409762.001

Uchwyt do zamknięcia burty, cynkowany, przykręcany, prawy
Typ V-089.RVZ

0,35 409763.001

Nazwa
Waga          

kg

Zamknięcie burty, surowe, do spawania, lewe 
Typ V-091.L

0,50 409756.001

Zamknięcie burty, surowe, do spawania, prawe
Typ V-091.R

0,50 409757.001

Nazwa
Waga             

kg

Zamknięcie burty, surowe, do spawania, lewe 
Typ V-093.L

0,55 409758.001

Zamknięcie burty, surowe, do spawania, prawe
Typ V-093.R

0,55 409759.001

Nazwa
Waga           

kg

Uchwyt do zamknięcia burty, surowy, do spawania, lewy
Typ V-094.L

0,20 409764.001

Uchwyt do zamknięcia burty, surowy, do spawania, lewy
Typ V-094.R

0,20 409765.001

Art. nr
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Art.  nr

Art.  nr

KNOTT MARKETING KPL

Szczegółowych informacji o produktach udziela Dział Handlowy KNOTT Sp. z o.o.
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