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CENNIK 2014
KANISTER NA PALIWO
Dodatkowy kanister na paliwo, plastikowy, lekki, łatwy do
zamocowania. Pojemnośd 5 litrów, kolor czerwony

Cena brutto

185,00 zł

KANISTER NA PALIWO
Dodatkowy kanister na paliwo, plastikowy, lekki, łatwy do
zamocowania. Pojemnośd 10 litrów, kolor czerwony

Cena brutto

295,00 zł

KANISTER NA PALIWO
Dodatkowy kanister na paliwo, plastikowy, lekki, łatwy do
zamocowania. Pojemnośd 20 litrów, kolor czerwony

Cena brutto

460,00 zł

UCHWYT MOCUJACY DO KANISTRÓW
Stalowo-plastikowy uchwyt do mocowania kanistrów, kolor
czarny

Cena brutto

85,00 zł

KIEROWNICA KT RACING SYSTEM FLEX
Ulepszona kierownica amortyzująca systemu Flex, kolor:
naturalne aluminium/czarny, w zestawie pianka na kierownicę.

PROMOCJA

Cena brutto:

649,00 zł

Powyższy cennik zawiera ceny detaliczne brutto. Ceny mogą znacznie ulec zmianie bez wsześniejszego uprzedzenia. Cennik nie jest ofertą w rozumieniu prawa.

KIERONICA KT RACING
niska, wymagane mocowanie 28 mm, wzmacniana, aluminium
grubości 4 mm
Cena brutto:

159,00 zł

KIEROWNICA KT RACING
wysoka z poprzeczką, wymagane mocowanie 22 mm
Cena brutto:

129,00 zł

TŁUMIK KT RACING POWER EXHAUST
Tłumik podnosi moc o co najmniej 10 %
Uniwersalny tłumik tuningowy do quadów i motocykli, wykonany z
aluminium i stali nierdzewnej. Zwiększa moc i momentu obrotowy w
całym zakresie krzywej mocy. Po założeniu tłumika zauważalny jest
przyrost mocy, który jest użyteczny w każdym stylu jazdy.

PROMOCJA

Cena brutto:

599,00 zł

SKŁADANY NAJAZD DO PRZYCZEPY - RAMPA DO ATV I MOTOCYKLI
Składany podjazd dla motocykli o max. udźwigu 200 kg.
Długośd najazdu 1524 mm.

Cena brutto:

399,00 zł

SKŁADANY NAJAZD DO PRZYCZEPY - RAMPA DO ATV I MOTOCYKLI
Składany na 2 części najazd aluminiowy idealny do quadów motocykli i
innych lekkich pojazdów.Udźwig: 340kg. Masa własna jednego najazdu
6,5kg. Długośd całkowita najazdu: 218 cm. Szerokośd: 28cm. Długośd po
złożeniu: 111cm. Wysokośd po złożeniu: 14cm.

Cena brutto:

315,00 zł

NAJAZD SKŁADANY ALUMINIOWY
Składany na dwie części, wykonany z wzmocnionego stopu
aluminium, nośnośd jednego najazdu max. 340kg, masa własna
jednego najazdu 7,2kg, długośd rozłożonego najazdu 226cm,
szerokośd najazdu 29,5cm. Długośd złożonego najazdu 116cm,

Cena brutto:

295,00 zł

Powyższy cennik zawiera ceny detaliczne brutto. Ceny mogą znacznie ulec zmianie bez wsześniejszego uprzedzenia. Cennik nie jest ofertą w rozumieniu prawa.
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POKROWIEC NA POJAZD ATV
Pokrowiec jest lekki, trwały, z nieścieralnej tkaniny o podwójnym
szwie, odporny na gnicie i pleśo. Pokrowiec zawiera również
torbę do jego przechowywania.
Dostępny w rozmiarach: L,
XL
M838003-L

220x125x85 cm

M838003-XL 251x125x85 cm

Cena brutto:
Cena brutto:

129,00 zł
159,00 zł

ZRYWKA ZAPŁONU
Zrywka zapłonu, kolor czerwono-czarny. Działa na
zasadzie zwarcia.
PROMOCJA

Cena brutto:

129,00 zł

LICZNIK MOTOGODZIN/OBROTOMIERZ
Wodoodporny, działa z silnikami 1, 2 i 4
cylindrowymi, nie wymaga bateri, podłączany do
przewodów zapłonowych.
Cena brutto:

89,00 zł

KULKA HAKA HOLOWNICZEGO PRZYCZEPY
Średnica 50mm. Wytrzymałośd do 1587 kg. Chromowana.
Rozmiar europejski.

Cena brutto:

79,00 zł

Powyższy cennik zawiera ceny detaliczne brutto. Ceny mogą znacznie ulec zmianie bez wsześniejszego uprzedzenia. Cennik nie jest ofertą w rozumieniu prawa.

