LAND CRUISER tartozékok

Kényelmes tér
A Land Cruiser arra született, hogy új helyeket fedezzen fel
és hódítson meg. A Toyota tartozékoknak köszönhetően

Tetődoboz

az autó számtalan olyan plusz szolgáltatást kínál,

Az áramvonalas forma tágas csomagteret rejt.
A dobozt központi zár védi, és a nagyobb
kényelem érdekében az utasoldal felől nyitható.

amire egy igazi utazónak szüksége lehet.

Keresztrudak
Az erős keresztrudak összezárhatók
a tetősínekkel, stabil alapot kínálva
a tetődoboz rögzítéséhez.
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Hátsó lökhárító védőlemez
Ez a stílusos kiegészítő megvédi
a lökhárító fényezését a rakodásnál
keletkező karcolásoktól.

Vonóhorog
Fix és levehető változatban
is kapható.

A kiváló minőségű, extra erős
szőnyegek megóvják a kárpitot
a kosztól és a szennyeződésektől.

19" könnyűfém
keréktárcsák
Tartozékok

Tetőcsomagtartó. 2 vagy 3 rudas kivitelben választható. Az erős
és könnyű, alumíniumból készült tartót biztonsági zárral láttuk el,
és egy sor speciális szállítószerelvény rögzíthető hozzá.

Kerékpártartó. A zárható, könnyű kerékpártartó a Toyota
tetőcsomagtartóhoz vagy a tetősínre szerelt keresztrudakhoz
erősíthető, és biztonságosan rögzíti a kerékpár kerekét és vázát is.
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Síléc- és hódeszkatartók. A tartókat könnyű felhelyezni
és biztonságosan rögzíteni. Ha esetleg váratlanul kell indulnia,
akkor is gyorsan fel tudja rakodni a síléceket vagy hódeszkákat.

Csomagtértálca. Ideális kiegészítő a sportos életmód kedvelői
számára. A megemelt szélű tálca strapabíró fekete műanyagból készül,
hogy a behordott víz és sár, valamint a homok és kosz ne tehessenek
kárt a csomagtér kárpitjában.
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