
Zobacz nasz nowy salon - QUADY POLARIS Szukaj lub zadzwoń 663 166 831

Strona główna AKCESORIA AKCESORIA DO QUADA PŁUGI Pług do quada szybki przedni montaż typ "V"

Zaloguj Zarejestruj się
0

Pług do quada szybki przedni montaż typ "V"

Czas realizacji zamówienia do 1 miesiąca !

Pługi charakteryzują się bardzo szybkim montażem i demontażem dzięki
systemowi Auto-Klik. 

OCENA KLIENTÓW Bądź pierwszy i napisz opinię.

CENA BRUTTO

2 490,00 PLN

DODAJ DO KOSZYKA ZADAJ PYTANIE

OPIS OPINIE

Pług samoczynnie zatrzaskuje się na płycie montażowej i nie ma potrzeby dodatkowego zabezpieczenia ramienia zawleczkami, śrubami itp. Innowacyjnością w tym modelu pługa jest lemiesz typu "V" który posiada
wiele opcji ustawień, może rozgarniać śnieg na lewą i prawą stronę, do środka lub na zewnątrz. Jak również tradycyjne ustawienie czyli lemiesz wyprostowany. Przed nierównościami chroni lemiesz system
mechanicznego odchylenia, w tym modelu zostały zastosowane dodatkowe mechanizmy uchylne na listwach zgarniających. Łącznie występuje 6 sprężyn które mają zapewnić wygodną pracę oraz chronić przed
uszkodzeniem pługa w przypadku napotkania przeszkody. Dostępne szerokości lemieszy 150 cm oraz 180 cm. W zestawie również płyta montażowa.Pług dedykowany również do pojazdów UTV.

Zapraszamy do naszego salonu
stacjonarnego w Krakowie.

ZOBACZ JAK DOJECHAĆ

Atrakcyjne warunki
�nansowania

SPRAWDŹ

QUADY MOTOCYKLE SKUTERY / MOTOROWERY KASKI ODZIEŻ AKCESORIA PROMOCJE SERWIS KONTAKT

TRANSPORT NA TERENIE CAŁEJ
POLSKI

koszt transportu ustalany
indywidualnie

786-201-230

SALON 550M²! LEASING /
RATY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.
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