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Co to jest kit lawety?
Kit lawety to kompletny zestaw profili, części i akcesoriów
potrzebnych do zbudowania lawety. Klient otrzymuje od nas zestaw
materiałów- profile ramy nośnej, deski podłogi, profile obwodowe,
profile zderzaka i wiele innych. W zestawie dostarczamy również
wskazówki dotyczące przeznaczenia i cięcia profili, wykorzystania
blach mocujących i wzmocnień.

Jak zmontować lawetę z kitu?
Dostarczone przez nas wskazówki stanowią pomoc w
wykonaniu lawety. Ostateczny kształt i wymiary lawety zależą
od klienta. Profile dostarczane są w całości. Docinane na wymiar
i spawane są przez klienta w zależności od rodzaju samochodu.

Wyposażenie dodatkowe
Każdy kit lawety można doposażyć w szereg
opcji dodatkowych, takich jak: wzmocnienia
haka, zestaw wciągarki ruchomej, osłony
antynajazdowe, odboje, skrzynki narzędziowe.
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Laweta LIGHT

Najlżejsza pełnowymiarowa laweta na rynku

Profil obwodowy Lmasa tylko 2,14 kg/m

L

www.profilpolsystem.pl
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Laweta LIGHT
2 możliwości zakończenia przodu lawety LIGHT

Zakończenie przodu lawety profilem obwodowym
jest klasycznym i łatwym rozwiązaniem, dającym
wysoką jakość wykończenia i estetykę.

Otwarty przód lawety i zakończone pod kątem
profile
obwodowe
pozwalają
dodatkowo
zaoszczędzić materiał oraz wagę, równocześnie
sprawiając, iż linia zabudowy doskonale integruje się
z sylwetką samochodu. Zabudowa przybiera
nowoczesny, dynamiczny kształt.

Balkon lawety LIGHT

Kształt blach bocznych balkonu pozwala na ich pochylenie.
Dzięki temu uzyskujemy nowoczesną stylistykę lawety, zwężoną
w kierunku przodu, dopasowaną do designu nowych nośników.
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Laweta MEDIUM

Niska masa, wysoka wytrzymałość

M

Profil obwodowy Mmasa tylko 2,56 kg/m
Zastosowanie profilu obwodowego ,,M’’
powoduje zwiększenie ładowności konstrukcji,
przy minimalnej zmianie masy własnej.

www.profilpolsystem.pl
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Laweta MEDIUM

Balkon lawety MEDIUM

Kształt blach bocznych balkonu lawety pozwala na ich pochylenie. Dzięki
temu uzyskujemy nowoczesną stylistykę lawety, zwężoną w kierunku
przodu, dopasowaną do designu nowych nośników.

Najazdy i blokada najazdów
Najazdy 2100- 3000 mm

Blokada najazdów w standardzie
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Laweta - dodatki

Zestaw wzmocnień haka holowniczego

Opcjonalnie dostępny jest zestaw wzmocnień do montażu haków
holowniczych. Zestaw obejmuje profile zastrzałów, blachy wzmocnień
balkonu i zderzaka, dystans zderzaka tylnego.

Akcesoria

www.profilpolsystem.pl
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Dane techniczne kitów
Wymiary lawety LIGHT

bok

przód

tył

Wymiary lawety MEDIUM

bok

przód
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tył

Dane techniczne kitów

Zestaw części standardowych lawety
Light

Zestaw części standardowych lawety
Medium

Profil podłużnicy
C110 - długość 5,2m

2 sztuki

Profil podłużnicy
C110 - długość 5,2m

2 sztuki

Profil obwodowy lawety

2 sztuki

Profil obwodowy lawety

2 sztuki

Light– długość 5,2m

Profil przedłużenia ramy

Medium – długość 5,2m

1 sztuka

150x50x4 - długość 3m

Profil przedłużenia ramy

1 sztuka

150x50x4 - długość 3m

Blacha mocująca ramę

2 sztuki

Blacha mocująca ramę

2 sztuki

Deska podłogi otworowana

20 sztuk

Deska podłogi otworowana

20 sztuk

– długość 2100 mm

Zakończenie najazdu

– długość 2100 mm

1 sztuka

Zakończenie najazdu

- długość 2100 mm

Profil zderzaka assistance

1 sztuka

Profil zderzaka assistance

- długość 2100 mm

Blacha boczna zderzaka
Balkon Light

2 sztuki

Blacha boczna zderzaka

1 sztuka

Balkon Medium

2 sztuki

1 sztuka

Najazdy

2 sztuki

- długość 2500mm (standard)

4 sztuki

Ceownik prowadzenia najazdu

- długość 2500 mm

Blokada najazdu

2 sztuki

- komplet montażowy

- długość 2500mm (standard)

Ceownik prowadzenia najazdu

1 sztuka

- długość 2100 mm

- komplet montażowy

Najazdy

1 sztuka

- długość 2100 mm

4 sztuki

- długość 2500 mm

1 sztuka

- komplet montażowy

Blokada najazdu

1 sztuka

- komplet montażowy

Elementy wyposażenia opcjonalnego
❑

Zestaw wzmocnień haka

❑
❑

Klin lawety 125
Klin lawety 440

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Hak kulowy 4 śruby
Hak kulowy 2 śruby
Profil osłony antyrowerowej
Uchwyt osłony antyrowerowej
Zworka aluminiowa łącząca
Zworka aluminiowa 106x15x4

❑
❑

Konsola uniwersalna
Sprężyna konsoli
www.profilpolsystem.pl
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Notatki

ProfilPol
System
www.profilpolsystem.pl

sprzedaz@profilpolsystem.pl

OLESNO
ul. Częstochowska 20
46-300 Olesno

Biuro:

+48 883 335 994

Dział handlowy:

+48 734 095 485
+48 734 095 486
+48 734 417 279

Niniejszy folder nie stanowi oferty handlowej i ma charakter informacyjny. Folder może zawierać grafiki produktów wyposażonych w elementy opcjonalne.

