Příslušenství k ostatním přívěsům
NZSP-1_01 Světelná šipka SŠ13-L LED
sada světel určená pro signalizační nástavby
2 výstražná LED světla ø300mm
13 LED světel ø200mm
elektronika chrání akumulátor před hlubokým vybitím
VÍCE

NZSP-1_01 Rozšíření světelné šipky na SŠ15 LED
rozšiřuje SŠ13-L LED o dvě světla
hlavní výhodou je výraznější symbol kříže

VÍCE

NZSP-1_01 Světelná šipka SŠ13-H
sada světel určená pro signalizační nástavby
2 výstražná halogenová světla ø300mm
13 halogenových světel ø200mm
elektronika chrání akumulátor před hlubokým vybitím
VÍCE

NZSP-1_01 Rozšíření světelné šipky na SŠ15
rozšiřuje SŠ13-H o dvě světla
hlavní výhodou je výraznější symbol kříže

VÍCE
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NZSP-1_01 Motorové otáčení šipky MOŠ 12V

VÍCE

plechová šipka na značce je automaticky otáčena motorem
kompaktní lineární motor
optická kontrola režimů na dálkovém ovládání
nouzové ruční přetočení šipky

NZSP-1_01 Motorové zvedání štítu MZŠ 12V
zvedání a sklápění štítu dálkovým ovládáním
kompaktní a robustní lineární motor
optická kontrola polohy štítu na dálkovém ovládání
nouzové ruční sklopení štítu
VÍCE

NZSP-1_01 Motorové zvedání štítu a otáčení šipky MZŠ+MOŠ 12V
zvedání a sklápění štítu dálkovým ovládáním
plechová šipka na značce je automaticky otáčena motorem
kompaktní a robustní lineární motor
optická kontrola režimů na dálkovém ovládání
nouzové ruční sklopení štítu a přetočení šipky
VÍCE

Bezdrátové dálkové ovládání MZŠ-1_02 RADIO
pro kompletní ovládání signalizační nástavby
průměrný dosah až 100m
doba provozu z baterie v dálkovém ovládání cca 10 dní

VÍCE

Bezdrátové dálkové ovládání SŠ15-2_02 MZŠ RADIO
pro kompletní ovládání signalizační nástavby nebo světelné šipky
průměrný dosah až 100m
doba provozu z baterie v dálkovém ovládání cca 10 dní

VÍCE
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NZSP-Triangl_01 Motorové zvedání štítu MZŠ 12V
zvedání a sklápění štítu dálkovým ovládáním
kompaktní a robustní lineární motor
optická kontrola polohy štítu na dálkovém ovládání
nouzové ruční sklopení štítu
VÍCE

Varovný rádiový vysílač VRV-CB-04_00
vysílá zprávy v různých jazycích na čtyřech CB kanálech současně
pravidelně se opakuje zpráva ”Pozor! Nebezpečné místo!“
moderní certifikované zařízení pro zvýšení bezpečnosti

VÍCE

ZSP-Triangl_01 Ložná plocha s bočnicemi
příslušenství pro ZSP-1.1_01 Triangl
protiskluzová překližka
výška bočnice 250mm

VÍCE

ZSP-1_01 Příplatek za osvětlení přívěsu 12/24V 7/5P LED
univerzální pro palubní napětí 12V i 24V
velmi dlouhá životnost
7 pólová zástrčka

VÍCE

ZSP-5_01 Příplatek za osvětlení přívěsu 12/24V 13/5P LED
univerzálně pro palubní napětí 12V i 24V
velmi dlouhá životnost
13 pólová zástrčka

VÍCE
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ZSP_01 Nabíječ akumulátorů 12V/17A
nabíječ akumulátorů až do kapacity 12V/230Ah
automatický s ochranou proti přebití a přepólování
otřesu vzdorný
pro venkovní použití s IP66
VÍCE

ZSP_01 Nabíječ akumulátorů 12V/25A
nabíječ akumulátorů až do kapacity 12V/230Ah
automatický s ochranou proti přebití a přepólování
otřesu vzdorný
pro venkovní použití s IP66
VÍCE

Držák dálkového ovládání DO-082
pro bezpečné uložení dálkového ovládání
lehké hliníkové provedení

VÍCE

Redukce zásuvky 7 na 13 pólů 12V
zásuvka automobilu 7 pólová, zástrčka vozíku 13 pólová

VÍCE

Redukce zásuvky 13 na 7 pólů 12V
zásuvka automobilu 13 pólová, zástrčka vozíku 7 pólová

VÍCE
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NZSP-1_01 Výstražné dvojsvětlo VLSU-2 LED
sada světel určená pro signalizační nástavby
2 výstražná LED světla ø300mm
elektronika chrání akumulátor před hlubokým vybitím

VÍCE

NZSP-1_01 Výstražné trojsvětlo VLSU-3 LED
sada světel určená pro signalizační nástavby
3 výstražná LED světla ø300mm
elektronika chrání akumulátor před hlubokým vybitím

VÍCE

NZSP-1_01 Výstražné halogenové dvojsvětlo VHSU-2
sada světel určená pro signalizační nástavby
2 výstražná halogenová světla ø300mm
elektronika chrání akumulátor před hlubokým vybitím

VÍCE

NZSP-1_01 Výstražné halogenové trojsvětlo VHSU-3
sada světel určená pro signalizační nástavby
3 výstražná halogenová světla ø300mm
elektronika chrání akumulátor před hlubokým vybitím

VÍCE
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