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Link do produktu: https://www.apduro.pl/zestaw-kufrow-bocznych-bmw-r-1250-gs-lc19-p-102.html

Zestaw kufrów bocznych BMW
R 1250 GS LC(19-)
Cena

3 200,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

14 dni

Opis produktu
Legendarny model BMW R1250 LC zasługuje na wyjątkowy system bagażowy.
Zestaw kufrów Apduro to najlepszy aluminiowy system na rynku, poparty wieloletnim rozwojem i poszukiwaniem najkorzystniejszych rozwiązań.
Kufry Apduro bezpiecznie przechowają Twój bagaż, a wspaniałe wykonanie oraz mnogość rozmiarów sprawia że dopasujesz rozwiązanie dla siebie
najpraktyczniejsze. Nasz zestaw posiada wcięcie na wydech. Wizualnie i użytkowo prezentuje się to bardzo dobrze.
Wymiary:
Szerokość stelaża 53 cm
całkowita szerokość systemu Apduro M - 92 cm
całkowita szerokość systemu Apduro L - 98 cm
całkowita szerokość systemu Apduro XL - 102 cm
O zestawie: System kufrów Apduro to połączenie nowoczesnego wyglądu z solidną konstrukcją. Naszą największą zaletą jest to, czego na pierwszy rzut oka nie
widać- trwałość, wytrzymałość i solidność produktu. Kufry są bardzo sztywne - jako nieliczni produkujemy je z blachy 2 mm. Systemy mocowania przystosowane jest
do bardzo ciężkiego załadunku. Wszystko to zawieszone jest na stelażach ze stali nierdzewnej po których nie widać pokonanych kilometrów. Posiadamy bogatą
gamę akcesoriów dodatkowych takich jak: uchwyty, torby, pasy. Jeśli chcesz, możesz wzbogacić zestaw o dodatkową funkcjonalność.
System jest zaprojektowany oraz w całości wykonany w Polsce.
Montaż: Kufry Apduro można zamocować na 2 sposoby. Każdy z nich jest szybki i pewny. Obejrzyj wideo by wybrać odpowiedni dla siebie.
Wodoodporność: Wszystkie kufry Apduro są konstrukcją w pełni blaszaną, spawaną w wielu miejscach z dwóch stron by dodatkowo podnieść wytrzymałość
połączeń. Na deklu znajduję się profesjonalna uszczelka, zapewniająca wodoszczelność. Wszystkie połączenia gwintowane są klejone.
Bezpieczeństwo: Wszystkie kufry w standardzie posiadają zamki a wszystkie Twoje kufry będą się otwierać jednym kluczykiem. Jeżeli już posiadasz kufer centralny
Apduro a teraz zastanawiasz się nad systemem bocznym, napisz nam w zamówieniu swój kod kluczyka a cały Twój zestaw będzie otwierał się jednym kluczykiem.
Kufry Apduro są również bezpieczne dla Twojego portfela. Naszą filozofią jest dopasowanie się do wymagań klienta. Nie musisz zamawiać wszystkiego od nas jeżeli masz stelaż innej firmy napisz do nas, może uda się go wykorzystać. Kufry Apduro można bez problemów naprawić. Prowadzimy serwis naszych produktów,
wysyłamy części zamienne lub doradzamy jak we własnym zakresie wykonać naprawę.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor stelaża: Czarny , Srebrny
Mocowanie: Adapter stelaża BMW (+ 250,00 zł )
Kolor kufrów: Czarne , Srebrne
Kufer lewy prosty : Kufer boczny L - 45 L , Kufer boczny M - 40 L , Kufer boczny XL - 48 L
Kufer prawy z wcięciem: Kufer boczny L z wcięciem - 40 L , Kufer boczny M z wcięciem - 35 L , Kufer boczny XL z wcięciem 43 L
Torba wewnętrzna : NIE , TAK (+ 280,00 zł )
Uchwyt do przenoszenia: TAK (+ 80,00 zł ), NIE

Parametry
Kompletny zestaw z kuframi, stelażami i przykręconym mocowaniem,
Dostępne w wersji lakierowanej na srebrno lub czarno,
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Dostępne w rozmiarach M, L i XL,
Łatwa instalacja,
Wyprodukowane w Polsce,
Kufry wykonane z aluminium o grubości 2 mm,
Stelaże ze stali nierdzewnej,
Uchwyty na butelki, uchwyty do przenoszenia, torby wewnętrzne i wiele innych dostępnych
akcesoriów,
W pełni naprawialne,
Całkowita szerokość systemu: M = 92, L = 98 cm, XL = 102 cm,
Pasuje do modeli R1250GS LC (19-).
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