אבזור לרכבי שטח

Amarok

שובר שגרה

קשת העמסה

TKN

קשת העמסה | מאפשרת ניצול מקסימלי של ארגז הרכב לצורך פנאי ועבודה( .אפשרות לשני מצבים – פתוח וסגור)
 – TKNקשת העמסה נירוסטה |  - TSNסורג נירוסטה |  – TKPקשת העמסה מושלמת נירוסטה |  – TKAקשת העמסה שחורה
|  - TSSסורג שחור |  – TKBקשת העמסה מושלמת שחורה

TKP

TKS

TKB

קשת ספורט נירוסטה עם תאורה | משווה לרכב מראה ספורטיבי ומושלם
 - TKSקשת ספורט נירוסטה עם תאורה

ווי גרירה

TVP

TVG

ווי גרירה | ווי הגרירה מתוכננים לגרירה מקסימלית המותרת על ידי יצרן
הרכב ובהתאם לחוקי מדינת ישראל .המפעל בפיקוח הטכניון וברישיון
משרד התחבורה הישראלי .התקנת הווים בהתאם לדרישת החוק הישראלי.
 – TVGוו גרירה משולב קבוע – אונקל אמריקאי |  – TVPוו גרירה תפוח קבוע

TTB

ארגז כלים

מאפשר ניצול מקסימלי לצורך אחסון כלים
אטום למים | צביעת איבוק אפוקסי שחור
מנעול איכותי לנעילה |  – TTBארגז כלים מתכת

ייתכן כי הוכנסו שינויים במוצר ממועד הדפסת הקטלוג .היצרן שומר לעצמו את הזכות לשנות את התכנון ,הצורה ,הצבע והמפרטים בתוך תקופת האספקה.
ייתכן שהתיאורים כוללים אביזרים או פרטי ציוד מיוחד שאינם חלק מהמפרט הסטנדרטי .התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח

מדרכי צד

TMZ

מדרכי צד
 – TSFמגן סף נירוסטה |  – TMZמדרך צד צינורות נירוסטה |  – TMAמדרך צד אלומיניום |  – TMBמדרך צד צינורות שחור |  – TMMמדרך צד מחוזק שחור

TMM

TMA

יתרונות המוצרים

TMG

TMD

מיגון תחתון | הגנה מושלמת על מכלולי הרכב ,עשוי
מחומר גלם אלומיניום עובי  6מ“מ.
 – TMDמיגון מיכל דלק |  – TMGמיגון גיר ותיבת העברה |  – T2Mמיגון
מלא  -מיכל דלק ,גיר ותיבת העברה

• מגוון המוצרים מצטיין באיכות וגימור ברמה גבוהה.
• החברה מצטיינת בשרות אמין ואספקה מהירה.
• המוצרים מאושרים על ידי מחלקת שירות היבואן.
• התקנה ללא קידוחים בגוף הרכב.
• הייצור ברישיון משרד התחבורה ופיקוח הטכניון.
• כל התקנה כפופה לאישור המחלקה הטכנית של
צ׳מפיון מוטורס בע“מ.
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