ZESTAW KUFRÓW BOCZNYCH
W skład zestawu wchodzą zawsze poniższe produkty:
•

kompletny stelaż na lewą i prawą stronę motocykla.
w zestawie znajdują się wszystkie niezbędne śruby, podkładki oraz tuleje

•

dwa kufry TraX lub TraX ADV na lewą i prawą stronę motocykla.
W zależności od konstrukcji motocykla (a dokładnie położenia tłumika) SW-Motech zaleca
stosowanie różnych pojemności na lewą i prawą stronę (informacja taka zawarta jest na
danym zestawie). Dostępne są kufry o pojemności 37L i 45L w kolorze czarnym i srebrnym.

•

adapter kufrów bocznych TraX oraz TraX ADV (KFT.00.152.200)
dzięki niemu można zawiesić kufry boczne na stelażu. Istnieje także możliwość zastosowanie
adapterów do kufrów innych producentów

•

cztery zamki (ALK.00.165.16402)
umożliwiające zabezpieczenie pokryw kufrów przed otwarciem oraz zdjęcie całych kufrów ze
stelaża (2 kluczyki)

•

zabezpieczenie antykradzieżowe (QLS.00.046.10100/B)
uniemożliwiające zdemontowanie stelaża (2 kluczyki)

KUFER CENTRALNY TRAX
W celu instalacji kufra centralnego należy wybrać:
•

stell-rack
zawiera kompletny zestaw śrub oraz uchwytów, umożliwiających zamontowanie stellracka na danym modelu motocykla
• adapter kufra centralnego TraX (GPT.00.152.20101/B)
umożliwia zainstalowanie kufra centralnego TraX oraz TraX ADV na stell-racku
•

•

dwa zamki (ALK.00.165.16502)
umożliwiające zabezpieczenie pokrywy kufra przed otwarciem oraz zdjęcie całego kufra ze
stelaża (2 kluczyki)
LUB sześć zamków (ALK.00.165.16302)
umożliwiające zabezpieczenie pokrywy kufra przed otwarciem oraz zdjęcie całego kufra ze
stelaża oraz dwóch kufrów bocznych jak i stelaży (2 kluczyki)

• kufer centralny TraX EVO lub TraX ADV
Dostępne są kufry o pojemności 38L w kolorze czarnym i srebrnym

KUFER CENTRALNY TRAX, TRAY, GIVI, SHAD…
W celu instalacji kufra centralnego (nie tylko TraX) należy wybrać:
•

Alu-rack
zawiera kompletny zestaw śrub oraz uchwytów, umożliwiających zamontowanie Aluracka na danym modelu motocykla
• adapter danego kufra centralnego
umożliwia zainstalowanie kufra centralnego TraX , T-RaY, Shad, Givi, Kappa, Hepco &
Becker, Krause na stell-racku
• kufer centralny TraX EVO, ADV, T-RaY lub innego producenta.

