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Uchwyt AERO-alu 4 pary nart lub 2 deski snowbord

SKICARRIER AERO aluminiowy,
aerodynamiczny uchwyt narciarski dla
wymagających użytkowników.

Wysokiej jakości uchwyt narciarski do przewoz unart i desek snowboardowych na dachu samochodu.
Montowany na belkach aluminiowych z rowkiem T oraz na belkach standardowych-stalowych
przekroju 33x22mm. Narty i snowboardy są zaciskane w bezpieczny sposób pomiędzy elastycznymigumowymi szczękami, co pozwala przewozić sprzęt nawet w pokrowcach (szczególnie zalecane na
długie trasy uwagi na zabrudzenie wiązań). Uchwyt dodatkowo wyposażony jest w system
podwyższania służący do przewozu nart z wysokimi wiązaniami- możliwość zwiększenia dystansu do
dachu auta przy przewożeniu nart z wysokimi wiązaniami co zapobiega dotykaniu wiązań nart do
dachu pojazdu. Uchwyt jest standardowo wyposażony w zamek zamykany na klucz - skuteczna
ochrona przeciw kradzieżowa. Zamknięcie na klucz gwarantuje również zabezpieczenie przed
zdjęciem całego uchwytu wraz z nartami z belek bagażnika.

Specyfikacja:
- zamykany na klucz uchwyt jest standardowo wyposażony w zamek - skuteczna ochrona
przeciw kradzieżowa
- ilość przewożonych nart ( szerokości 10 cm ) od 1 do 4 par , w przypadku szerokich nart
carvingowych od 1 do 3 par
- ilość przewożonych snowboardów: od 1 do 2 ,
- duży, wygodny przycisk - ułatwia otwieranie nawet w grubych, zimowych rękawicach
- przystosowany do przewozu nart tradycyjnych , carvingowych , biegowych oraz desek
snowboardowych i kijów narciarskich
- Uchwyt do montażu na belkach alu-aero z rowkiem T oraz na dowolnych belkach
bazowych-stalowych o przekroju 33mm x 22mm
- Wykonany z wysokiej jakości stopu aluminium oraz tworzywa
- Narty lub snowboardy zaciskane są w bezpieczny sposób w wysokiej jakości listwy
gumowe
- Możliwość przewożenia nart i snowboardów w pokrowcach

- Uchwyt można zamontować na 2 wysokościach, aby stworzyć miejsce dla każdego
wiązania (do przewozu nart z wysokimi wiązaniami) - umożliwia to transport nart z
wiązaniami mocowanymi na płytach i zabezpiecza dach auta przed uszkodzeniem
- mocowany do bagażnika za pomocą obejm lub wsuwek
- montażu z lewej lub prawej strony samochodu
- wymiary uchwytu , szerokość 5,5 cm , długość całkowita 57,5 cm , długość robocza
40cm, wysokość 11 cm.
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