
TREKKER OUTBACK
MONOKEY® CAM-SIDE

TREKKER OUTBACK 
- Dvě verze s rozdílnými objemy 37 nebo 48 litrů (rozdíl v hloubce 50 mm) 
- Dvě provedení - levý nebo pravý kufr
- Dodávány samostatně nebo jako sada levého a pravého kufru 
- Celohliníková konstrukce, síla stěny 1,5mm
- Dvojité vnitřní hliníkové výztuhy
- Rohy kufru vyztuženy odolnými plasty
- Zavírací mechanismus z hliníkového odlitku, panty z nerezu
- Zcela sundavací víko
- Jedinečná a unikátní konstrukce, díky které lze použít pouze jeden zámek a 
klíč na zamykání víka kufru i uzamčení kufru k nosiči
- Lze použít bezpečnostní zámek (kufry ve verzi PACK2 jsou dodávány se 
sjednoceným zámkem a se třetím zámkem pro osazení do horního kufru)
- Uchycení kufru k nosiči je zcela rozebiratelné, čímž je umožněno snadné čištění a 
údržba - lze jej také dodat jako samostatný náhradní díl

MONOKEY® CAM-SIDE SYSTEM  (Patentováno)

- Nové MoNokey® CAM-SIde boční nosiče o průměru trubky 18 mm lze 
použít jak na silnici, tak v terénu (PL_ _ _CAM/PLR_ _ _CAM)
- 4 úchytné body kufru oproti 3 bodům běžně používaným na standardních 
Monokey® bočních nosičích
- Chráněno mezinárodními patenty - jak zamykací systém, tak systém upnutí k 
nosiči - trubkové nosiče jsou vybaveny jednoznačným indikátorem správného 
upnutí kufru k nosiči (zelená= správné uchycení, červená= není zajištěno)
- Nové pryžové podpěry mezi kufrem a nosičem zajišťují nejvyšší možnou stabilitu 
osazených kufrů

ZELENÁ=
kufr je správně upevněn

ČERVENÁ=
kufr není
zajištěn

Převzato 
z automobilového
průmyslu

Tloušťka 3 mm 

Ocelová vložka

bezpečnostní
klíč

SeCURITy LoCk

OBK37AR  (pravý kufr)
OBK37AL  (levý kufr)
OBK37APACK2  (pravý a levý kufr)

OBK48AR  (pravý kufr)
OBK48AL  (levý kufr)
OBK48APACK2  (pravý a levý kufr)

K dispozici od července 2013

MAX. LOAD
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MAX. LOAD

10 Kg
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48 lt
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CAPACITY

WWW.MOTOSP.CZ NOVINKA

http://www.motosp.cz/kufry-givi/trekker-outback-celohlinikove/


TREKKER OUTBACK - MONOKEY® CAM-SIDE

PL_ _ _CAM / PLR_ _ _CAM k dodání (skladem):

Seznam motocyklů, na které GIVI plánuje výrobu nosičů
PL_ _ _CAM / PLR_ _ _CAM:

PL5103CAM     BMW F650GS / F700GS / F800GS (08-13)  
PL684CAM       BMW R1200GS (04-12) 
PL5108CAM     BMW R1200GS (13) 
PLR1110CAM   HONDA CROSSTOURER 1200 (12-13)
PL7703CAM     KTM 1190 ADVENTURE / KTM 1190 ADVENTURE R (13) 
PL3101CAM     SUzUKI DL650 V-STROM L2 / L3 (11-13) 
PL6401CAM     TRIUMPH TIGER 800 / TIGER 800 XC (11-13)  
PL6403CAM     TRIUMPH TIGER EXPLORER 1200 (12-13)
PL2105CAM     YAMAHA XT660z TENERè (08-13)
PL2101CAM     YAMAHA XT1200z SUPER TENERè (10-13)

 (06-13)BMW R1200GS ADVENTURE 
srpen/září 2013

HONDA TRANSALP 700 (08-13) 
srpen/září 2013

KAWASAKI VERSYS 650 (10-13)
srpen/září 2013

KAWASAKI VERSYS 1000 (12-13)
srpen/září 2013

 (03-12) KTM 990 ADVENTURE
srpen/září 2013

MOTO GUzzI STELVIO 1200 (08-13) 
srpen/září 2013

SUzUKI DL650 V-STROM (04-11) 
srpen/září 2013

DOPLŇKY

E144
Vnitřní síťka do víka 

E145
Pár samolepicích 

odrazek

E146
Ochranné pryžové 
samolepící pásky

T499
Vnitřní taška pro for 

Trekker Outback 37 lt

XS310

Taška na horní víko

E143
Přídavná madla pro 

přenášení kufru

47 cm
s Trekker Outback 37 lts

nosiče PL___CAM na WWW.MOTOSP.CZ
NOVINKA

http://www.motosp.cz/html/vyhledavani/?search=cam



