Moto Box CM 445
Moto Box CM 445
CSOMAGOLJ

MENJ! TEREPRE VAGY TÚRÁRA.

Könnyűsúlyú, szilárd és víz-, valamint időjárásálló
hátsó- és oldaldobozok motorkerékpárokhoz, 1,2mmes alumínium lemezből. Az oldaldobozok 32, 36 és
41 literes kivitelben készülnek, szimmetrikusak, ezért
a motorkerékpárok jobb- vagy bal oldalára egyaránt
szerelhetők. A hátsó doboz 35 literes, a motorkerékpár
hátuljára, középre történő szereléshez.
Robusztus és szilárd dobozok, terepre és túrára
egyaránt alkalmaz tárolási és megóvási megoldás
mindenhez, amire a motorosnak szüksége lehet.

CM 445 sorozat - 3 jobbra és balra egyaránt
szerelhető oldal doboz, 32, 36 és 41 literes
térfogatban, valamint egy hátsó doboz, 35 literes
térfogattal.

Az előnyökről részletesen – műszaki specifikáció:
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Minőségi, tartós alumínium doboz. 1.2 mmes alumínium lemezből, könnyű és szilárd
konstrukcióban.
Alumínium profil biztonsági rugós fogantyúk,
visszacsapó rugóval és műanyagozott
fogórésszel, a fedélen. Szegecskötés fröccsenő
víz ellen tömített vakszegecsekkel.
Lapos fedél eltávolítható védőfóliával a
karcolások elleni védelemhez.
Békazár alumínium/rozsdamentes acél
elemekből, 40mm széles. Korrózióálló,
hengerzár-, plomba- és lakat (6mm
lakatkengyel átmérőig) felszereléséhez
felkészítve.
Korrózióálló zongorapánt, szegecskötés
fröccsenő víz ellen tömített vakszegecsekkel.
Vízálló. Minden belső illesztés szilikonnal
tömítve, mely biztosítja a vízzárást és időjárás
állóságot.
A köpenylemez nagy teherbírású,
ponthegesztett, hézagmentes, sík átlapolású
illesztéssel.
Gumi tömítő profil a köpeny felső
keretprofiljában víz és por elleni védelemhez.
Minden szegecskötés fröccsenő víz ellen
tömített vakszegecsekkel.
Tető heveder, 20mm széles, a végek szegve
a kifoszlás elkerülésére. Túlméretezett fejű
szegecsekkel a kiszakadás ellen.
A hátsó doboz köpenylemeze Körbefutó
merevítő bordákkal + sarokbordákkal
megerősítve.
100-110° fedél nyílásszög.
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Moto Box CM 445
A részletek erejéből megvalósult egyenszilárdság – Moto Box CM 445
AZ ÖN ELŐNYE: KÖNNYŰ, SZILÁRD, VÍZÁLLÓ
Terméket sokan kínálnak. Mi megoldásokat szállítunk.
Megoldásokat, melyek minden részletét teljesítményre terveztünk.
Se többet, se kevesebbet – ez termékeink lényege.

Lapos fedél eltávolítható
védőfóliával
a karcolások elleni
védelemhez.

Fogantyúk
Alumínium profil biztonsági rugós fogantyúk,
visszacsapó rugóval
és műanyagozott
fogórésszel, a fedélen.
Szegecskötés fröccsenő
víz ellen tömített vakszegecsekkel.

Zongorapánt
Korrózióálló zongorapánt,
szegecskötés fröccsenő
víz ellen tömített
vakszegecsekkel.

Vízálló
Minden belső illesztés
szilikonnal tömítve, mely
biztosítja a vízzárást és
időjárás állóságot.

Tömítőprofil
Gumi tömítő profil a köpeny felső
keretprofiljában víz és por elleni védelemhez.
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Békazár alumínium/rozsdamentes acél
elemekből, 40mm széles.
Korrózióálló, hengerzár-, plomba- és lakat (6mm
lakatkengyel átmérőig) felszereléséhez felkészítve.

Heveder
Tető heveder, 20mm
széles, a végek szegve
a kifoszlás elkerülésére.
Túlméretezett fejű
szegecsekkel a
kiszakadás ellen

Nagy teherbírású
hegesztett illesztések
A köpenylemez nagy teherbírású, ponthegesztett,
hézagmentes, sík átlapolású illesztéssel.
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Moto Box CM 445
Méretválaszték Moto Box CL 440

kg
Típus

Cikkszám

Belső méretek
mm (HxSZxM)

Külső méretek
mm (HxSZxM)

Űrtartalom

Súly

Elhelyezés

CM 445

10210129

455x205x350

490x240x367

32L

3,0

Oldaldoboz J/B

CM 445

10210130

455x235x350

490x270x367

36L

3,2

Oldaldoboz J/B

CM 445

10210131

455x265x350

490x300x367

41L

3,4

Oldaldoboz J/B

CM 445

10210132

400x297x293

430x335x326

35L

3,2

Hátsó doboz

Kiegészítők

A DOBOZ BIZTONSÁGI ZÁRÁSÁHOZ

Hengerzár - zár szettek
A békazárak kialakítása lehetővé teszi hengerzárak
utólagos felszerelését a doboz lezárásához az értékes/
bizalmas tartalom megvédéséhez.
A zár szettek a következő kulcsozással rendelhetők:
- egyező kulcs szetten belül,
- egyező kulcs az összes zárhoz.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS!
A motoros dobozok rögzítő elemek nélkül gyártott termékek. Nem tartalmaznak kiegészítő rögzítő szettet a
motorkerékpárokra történő felszereléshez. Minden további szerelés és beállítás kizárólag a felhasználó feladata
és kockázata. A szerelés és beállítás során a felhasználó által a motorkerékpárokban okozott esetleges károkért a
felelősséget kizárjuk.
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Mobil: +36 30 288 6238
Telefon/Fax: +36 76 427 128
E-mail: info@alu-logic.eu
H-6000 Kecskemét, Klapka u. 22.

