Zestawy Westfalia – Jedno źródło, większa pewność
Pełny komplet: hak i wiązka zamówione w Westfalii to gwarancja
najwyższej jakości, idealnego dopasowania i zadowolenia klienta.
Zapytaj naszego doradcę o cenę wiązki. Zamawiając w jednym
miejscu oszczędzasz czas i pieniądze. Zamawiając od Westfalii nie
ryzykujesz komplikacji przy montażu. Zamawiając regularnie masz
lepszą cenę.

Hak holowniczy

Hak holowniczy?
- Oryginał, z Westfalii

„Odznaczający się najwyższą jakością,
prosty w montażu i doskonale dopasowany
do każdego modelu samochodu. Lepiej być
nie może.”

Wyróżniony już
7 razy z rzędu

»» Chowany, wypinany lub
odkręcany
»» Niezawodny i dokładnie
dopasowany
»» Jakość oryginalnego
wyposażenia
»» Przyjazne użytkownikowi
»» Miliony sprzedanych haków
»» Dopuszczenie WE

Instalacja elektryczna
»» Oryginalne moduły
Westfalia
»» Łatwy montaż
»» Najwyższa pewność
oprogramowania i konstrukcji
»» Pełna gama produktów
»» Pełna funkcjonalność
dzięki przyłączeniu do
układu pokładowego

„Nawet
nowicjusz
zamontuje je
w rekordowym
czasie”.
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Chowany

Wypinany automatycznie

Belki holownicze

Odkręcany na śruby

Oryginał - a co innego?
Znakomita marka Westfalia została ukształtowana przez najwyższej jakości haki holownicze, które opracowane zostały w ścisłej
współpracy z przemysłem motoryzacyjnym specjalnie dla odpowiednich modeli samochodów. Wynikiem tego jest idealne dopasowanie i
szybki montaż produktu.
Stan projektowania oraz procesów produkcyjnych zapewnia
najwyższą jakość i perfekcyjne dopasowanie haków holowniczych.
Składają się na to takie elementy jak projektowanie 3D w systemie
CAD, korzystanie z robotów spawalniczych, wycinanie laserowe i
indywidualne dopasowanie za pomocą centrum procesowego CNC.
W celu zapewnienia najwyższej jakości co do zabezpieczenia
antykorozyjnego stosowane jest zanurzeniowe malowanie metodą
katodową. Oczywiście wszystkie modele są testowane zgodnie z
normami przemysłu motoryzacyjnego i posiadają wymagane homologacje EC.
W chwili obecnej Westfalia, mając w ofercie ponad 1700 modeli jest
w stanie dostarczyć rozwiązanie dla niemal wszystkich europejskich
modeli samochodów – wszystko w 24 godziny na rynku niezależnym.

Innowacja
HAKI HOLOWNICZE CHOWANE
Niewidoczny a przy tym zawsze gotowy do użycia:
Haki chowane są najnowszym osiągnięciem rozwoju
Westfalii i zapewniają wygodne i łatwe użytkowanie.
System chowany jest zawsze gotowy do natychmiastowego użycia i całkowicie niewidoczny kiedy nie jest używany.
W razie potrzeby hak jest wychylany zza zderzaka w kilka
sekund – ręcznie lub elektrycznie. Kiedy nie jest potrzebny
pozostaje niewidoczny za zderzakiem.

Klasyka
HAKI HOLOWNICZE ODKRĘCANE NA ŚRUBY
Hak stały jest tańszym rozwiązaniem i najbardziej
właściwym do codziennego używania. Jest to funkcjonalne
i łatwe w montażu rozwiązanie.

Bestseller
HAKI HOLOWNICZE WYPINANE AUTOMATYCZNIE
Wraz ze wzrostem zainteresowania estetycznym wyglądem samochodów, system wypinany cieszy się ogromną
popularnością. Kiedy drążek kulowy jest zdjęty, na pojeździe nie ma śladu haka. Dodatkowo zabezpieczyliśmy
go zamkiem przed kradzieżą kuli.

Waga ciężka
BELKI HOLOWNICZE
Dostępne do każdej ciężarówki do 7,5 ton i dla aut
dostawczych do 3,5 tony.

