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KONIG SUPERMAGIC . Grupa 85.

Jedyny łańcuch śniegowy z
mechanizmem automatycznego
demontażu.Łańcuch z
samonapinaczem.Przeznaczony do
samochodów osobowych. Zalecany do
ABS/ESP.

Samonapinający łańcuch do samochodów osobowych z automatycznym
demontażem.

Jedyny na świecie łańcuch z automatycznym systemen zdjemowania, można go łatwo usunąć bez zabrudzenia
rąk.Para najwyższej jakości łańcuchów śnieżnych . Montaż nie wymaga najeżdżania na łańcuch.

Konig
SUPERMAGIC są to łańcuchy śniegowe wykonane z hartowanej stali manganu i stopów niklu (MnNi)
utwardzanej. Produkt jest prosty w użyciu , kolorowe elementu ułatwiają montaż i demontaż. Wzór
rombowy asymetryczny wzmacniany specjalnymi ogniwami lodowymi charakteryzuje się
doskonałą trakcja na śniegu i lodzie , 10mm prześwit - pasuje do aut z ograniczoną przestrzenią.
Łańcuchy Konig SUPERMAGIC mają automatyczne napinanie i co za tym centrowanie
łańcucha, system uniemożliwia aby łańcuchy się poluzowały. Nadaje się do samochodów z ABS
(hamulce) i ESP (kontrola trakcji) . Łańcuchy zapakowane są w sztywne wygodne opakowanie z
rączką . W opakowaniu znajduje się para łańcuchów do montażu na dwóch kołach oraz instrukcja
montażu. Wysokość ogniwa 10mm .Homologacje/Certyfikacje/Zgodności z normami:Ö-Norm 5117,
CUNA, TÜV, UNI 11313. 3 lata gwarancji.
Montaż jest szybki i prosty.

Funkcjonalność i bezpieczeństwo to zadania w projektowaniu łańcuchów śniegowych KONIG. Produkowane w fabryce we
włoskich Alpach w miejscowości Molteno.Wszystkie śniegowe łańcuchy KONIG są tak skonstruowane aby spełniały swoje
zadania w najtrudniejszych warunkach .Produkty KONIG są produkowane dla wielu producentów samochód jak również pod
szyldem THULE.

Właściwości :

Opatentowany zewnętrzny układ szybkiego rozpinania: zdejmowanie łańcucha
śniegowego przez pociągnięcie specjalnego urządzenia.
Układ samonapinający: do założenia łańcucha wystarczy jedno zatrzymanie pojazdu.
Układ mikroregulacji zapewniający optymalne napięcie łańcucha.
Asymetryczny, rombowy wzór łańcucha oraz dodatkowe ogniwa kruszace lód: najlepsza
przyczepność na śniegu i lodzie.
Atrakcyjne wzornictwo i wyraźne oznaczenia kolorystyczne ułatwiające montaż
Hartowana stal manganu-stopów niklu (MnNi): gwarancja wysokiej jakości i pełnej niezawodności.
Kształt łańcuchów podwójne D zapewnia lepsza trakcje i dłuższe użytkowanie.
Wyraźne oznaczenia kolorystyczne ułatwiające obsługę.
Innowacyjne wzornictwo zbieżne z aktualnymi trendami w projektowaniu samochodów.
Wysokiej jakości łańcuchy śniegowe, nadają się do samochodów z niskim zawieszeniem oraz do samochodów z
systemem ABS/ESP.
W opakowaniu znajdują się dwa łańcuchy.
Najwyższy poziom komfortu jazdy.

Prześwit 10 mm wewnątrz i na powierzchni opony.
Homologacje/certyfikaty/zgodność z normami: Ö-Norm 5117, CUNA, UNI 11313 oraz TÜV.
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