Nové zařízení, které umožňuje táhnout
Vaše auto a to bez přívěsu.

1600 Kg
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MEB SYSTEM & KaravanTravel.cz představují novinku REMORA !
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Exkluzivní
a revoluční

Remora je nové zařízení, které umožňuje táhnout Vaše auto
a to bez přívěsu.

Jedná se o inovativní zařízení, které se upevňuje na tažné
zařízení a zepředu na Vaše vozidlo. Zařízení je upevněno na dvě
čelní příchytky vlečného vozidla.
Remora se skládá ze dvou prvků, první se aplikuje natrvalo do
vlečného vozidla, druhý je odnímatelné kormidlo.
1600 Kg

Aplikace Remory zabere jen chvilku, pouze čas k zavěšení
kormidla, připojení brzdového systému, elektrického systému a
přesunutí značky (SPZ).

1600 Kg Lehká

Pokud se Remora nepoužívá, nepotřebuje parkovací místo,
protože zabírá jen málo prostoru a může být uložena do kufru
auta nebo doma. Pevná část instalovaná v autě je prakticky
neviditelná.

Malá

Díky konstrukci kormidla je vertikální zatížení tažného háku
malé, srovnatelné se zatížením tradičního přívěsu. Použití
opakovače v přední části kormidla umožňuje Remoře plně
využívat brzdový systém vlečného vozidla na všech čtyřech
kolech.

Jedinečná

Za předpokladu absence zámku řízení, umožňuje specifická
konstrukce kormidla , aby kola vlečného vozidla dynamicky
sledovala dráhu tažného vozidla.

Remora je schválena tak, aby umožnila
vlečení jakéhokoli automobilu s prázdnou
hmotností do 1600 kg.
Remora je zařízení, které bylo
schváleno dle E1 55R-012273.

Praktické a rychlé
zapojení i odpojení

KaravanTravel.cz

Staré náměstí 1079/11a, 161 00 Praha 6
rozměry (v uzavřeném stavu)

104 x 66 x 26 cm

rozměry (v otevřeném stavu)

135 x 66 x 26 cm

váha

27 kg

cena (včetně montáže)

86.790,-Kč včetně DPH

Prodej
Tel.: +420 792 320 382
Email: prodej@karavantravel.cz
Servis
Tel.: +420 792 300 557
Email: servis@karavantravel.cz

V případě vozidel vybavených automatickou převodovkou a sdruženými
LED světly je nutné zkontrolovat kompatibilitu s přístrojem Remora.
Cena je včetně manipulačního kolečka, Monáže, STK a zápisu zařízení do technického průkazu.

