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Kufer centralny z
mocowaniem do Yamaha
XT1200Z
Cena

1 050,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Opis produktu
Kufer centralny Apduro to doskonały wybór dla szybkiego i bezpiecznego przechowywania bagażu. Niezależnie czy używasz go na co dzień w pracy czy w dalekich
podróżach.
Kufry Apduro standardowo dostępne są w aż 5 rozmiarach i dwóch opcjach montażu.
W standardzie do wyboru kufry i mocowania lakierowane są na 2 kolory. Srebrny i czarny.
Wykonane z lekkiego i wytrzymałego aluminium, kufry Apduro to wysoką jakość wykonania i uczciwa cena. Kufry wyposażone są w zamki z wkładką byś miał
bezpieczeństwo że ktoś nie powołany nie otworzy twojego bagażu. Zawiasy i zatrzaski są wykonane z laserowo wyciętej stali nierdzewnej, co zapewnia
maksymalną wytrzymałość i trwałość.
Dedykowane mocowanie do Yamaha XT1200Z spawia że nasz zestaw oprócz powyższych zalet jest ozdobą motocykla.
Płyta wkręcana jest w fabryczne otwory montażowe. Wszystkie śruby i tulejki znajdują się w zestawie.
Kufer można doposażyć w akcesoryjne torby, uchwyty, oparcie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar kufra centalnego: Rozmiar M 40 x 32 x 32H , Rozmiar M+ 44 x 36 x 32H (+ 50,00 zł ), Rozmiar L short 48 x 32 x
22H (+ 50,00 zł ), Rozmiar L 48 x 32 x 32H (+ 50,00 zł ), Rozmiar XL 54 x 38 x 32H (+ 100,00 zł )
Kolor stelaża: Czarny
Mocowanie: Na stałe, przykręcony do płyty , Szybkie mocowanie kufra na dodatkowy zamek (+ 100,00 zł )
Kolor kufrów: Czarne , Srebrne
Torba wewnętrzna : NIE , TAK (+ 140,00 zł )
Uchwyt do przenoszenia: TAK (+ 40,00 zł ), NIE
Oparcie: TAK, tapicerowane (+ 60,00 zł ), TAK, piankowe (najlepsza jakość) (+ 200,00 zł ), NIE

Parametry
Kompletny zestaw zawiera kufer, elementy mocujące i stelaż ze stali nierdzewnej
Kufry dostępne w 5 różnych rozmiarach
Dwa systemy pewnego montażu kufra do wyboru
Wyprodukowane w Polsce
Pasuje do Yamaha XT1200Z (2010 -
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