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Taurus Xtreme II 450 (szary
karbon)
Cena

1 049,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Kod producenta

J/X450-2MET

Wymiary

195 x 78 x 38 cm

Gwarancja

3 lata

Opis produktu
Taurus Xtreme II

to elegancki box, wykonany z lekkiego i trwałego tworzywa HDPE (górna pokrywa) i tworzywa
ABS (dół boxa), odpornego na działanie promieni UV i gwałtowne zmiany temperatur. Udoskonalona wersja popularnych od lat
boxów z rodziny Xtreme, charakteryzująca się nowoczesnym designem, optymalnymi wymiarami oraz ulepszonymi
właściwościami aerodynamicznymi, zapewnia ich komfortowe użytkowanie. Możliwość wyboru pośród różnych rozmiarów
Xtreme II pozwala na bezproblemowe dopasowanie boxa do indywidualnych potrzeb Klientów.

Taurus linia Xtreme II 450 otwierany jednostronnie

to solidny i niezawodny box, utrzymany
w matowej kolorystyce, o charakterystycznej karbonowej strukturze materiału, lub czarnej w połysku, który powiększy
przestrzeń bagażową samochodu o 450 litrów. Pomieści do 5 par nart lub 4 deski snowboardowe, a latem zestaw niezbędnych
akcesoriów kempingowych.
Cechy boxów Taurus Xtreme II 450:
Szybki i bezproblemowy montaż dzięki innowacyjnemu, autorskiemu systemowi QuickFixing.
Wykonane z tworzywa ABS – podłoga, tworzywo HDPE górna pokrywa.
Otwieranie jednostronne po prawej stronie.
Trzypunktowy centralny zamek, maksymalizujący bezpieczeństwo.
System blokowania klucza (klucz nie może być wyjęty, gdy box jest otwarty, niedomknięty).
Profilowane dno (belki schowane w podłodze boxa).
Montowany na belkach do szerokości 7 cm.
Opcjonalnie możliwość montażu na belkach aluminiowych z rowkiem „T” dzięki dostępnym osobno adapterom 77.15.
Wymiary zewnętrzne 195 cm dł. x 78 cm szer. x 38 cm wys. Szerokość dolnej części boxa w miejscu kontaktu z belką
to 69 cm.
Rozstawy na belkach do montażu boxa: max. – 100 cm, min. - 63 cm.
Pojemność 450 litrów.
Ładowność do 50 kg.
Taśmy do mocowania bagażu.
Kolorystyka: czarny połysk.
Certyfikaty TÜV – GS/NORD oraz ISO, norma City Crash.
Gwarancja 3 lat.

Specyfikacja
Pojemność
Wymiary zewnętrzne
Ładowność
Waga
System montażu
Centralny zamek
Otwieranie boxu
Pojemność: narty
Pojemność: deski snowboardowe
Maksymalna długość nart
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450 l
195 x 78 x 38 cm
50 kg
16 kg
Quick Fixing
tak
Boczne, jednostronne
4-5
3-4
180 cm

Kolor
Uchwyt narciarski
Pasuje do belek WingBar
Pasuje do belek SlideBar
Pasuje do belek prostokątnych
Pasuje do belek Aero
Atest TUV/GS
Spełnia normę City Crash
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