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Airlift performance universal kit

We gebruiken cookies over de website van de website. Hieronder kan je wat je voorkeuren. Privacybeleid | Sluiten Air Lift® helpt bij het oplossen van deze veelvoorkomende problemen: Welke Air Lift producten passen bij uw reis? Zoek een dealer bij u in de buurt Echte verhalen van de weg. Lees meer /
Stuur de jouwe In om te zorgen voor jouwe We gebruiken cookies om je beste ervaring te garanderen. Door uw voortdurende gebruik van deze website accepteert u dit gebruik. Zie voor meer informatie ons privacybeleid. Kies de luchtstandaard die het beste bij uw behoeften past. Het kiezen van kits
vereist een aantal eenvoudige informatie: hoek gewicht, lengte van strut gewenst, en verpakkingsruimte voor luchtveer. Bekijk al onze universele luchtstruistruisvogelkits. Je moet je aanmelden om een beoordeling in te dienen. £ 729,99 incl. BTW Air Lift Performance universele rekwisieten. de nummers
75563, 75564, 75567 en 75568 zijn allemaal vrij gelijk aan verschillende verschijning. Deze zijn zeer geschikt voor vele toepassingen, met inbegrip van hotrods, aangepaste auto's, klassieke auto's, kit auto's, en sportwagens met kleinere coilover schok ontwerpen. Dit zijn een omkeerbare mouw ontwerp
en rijden goed, til goed, en passen in compacte ruimtes. Hiervoor zijn verschillende eindfittingen beschikbaar. AIRLIFT CODE : AIRLIFT20 SAVE AIRFOIRCE SUSP. CODE: HOHOHO GLASSSKINZ :CODE : JINGLE WIJ WENSEN U EEN GELUKKIG VAKANTIESEIZOEN! Lage prijs garantie We zijn zo
overtuigd van onze lage prijzen, bieden wij een Beat-a-Price garantie: We verslaan onze concurrenten geadverteerde prijzen op alle identieke, op voorraad product (bewijs van geadverteerde prijs vereist)! Beat-a-Price Garantie Details Pagina 2 Lage Prijs Garantie We zijn zo overtuigd van onze lage
prijzen, bieden we een Beat-a-Prijs garantie: We verslaan onze concurrenten geadverteerde prijzen op een identiek, op voorraad product (bewijs van geadverteerde prijs vereist)! Beat-a-Price Garantie Details Wat is er nieuw How To Basics Installeren Video's kunnen geen Air Spring Kit vinden voor een
Coil-Sprung Vehicle? Air Lift 1000 Universal Air Spring Kits passen bijna elke open spoelveer om tot 1.000 pond te bieden. steun voor laadnivelling *. Neem gewoon twee eenvoudige metingen en gebruik de onderstaande grafiek om de juiste kit voor uw toepassing te vinden. Vind de juiste toepassing
Volg de volgende vier eenvoudige stappen om uw rit aan te passen aan de perfecte aangepaste toepassing: Maak uw voertuig eerst los, zodat u de meest nauwkeurige metingen van uw spoelveren uitvoeren. Het gaat om het loskoppelen van de camper, het dumpen van fietsenrekken en het uittrekken
van je cine blokcollectie onder de achterbank. Wanneer de auto op normale rijhoogte is, volledig gelost, dan bent u klaar voor stap twee. Doe twee metingen. Meet de interne hoogte (X) — de beschikbare hoogte in de spoelveer. Meet vervolgens de binnendiameter (Y) of de breedte in de spoel van links
naar rechts op het breedste punt. (zie grafiek) Zoek het bijbehorende onderdeelnummer. Voer uw metingen in de kit finder hieronder. Of gebruik de onderstaande grafiek om de rij te vinden die de juiste binnenhoogte en binnenhoogte bevat en zie welk deelnummer is ingesteld met deze waarden. Het is
beter om iets ondermaats dan oversized. Air Lift 1000 Universal Air Spring Kits bevatten alles wat nodig is voor een volledige installatie! Twee Air Lift 1000 Air Springs Air Spring Space (indien van toepassing) Twee hitteschilden met klemmen Luchtlijn, T-shirt, zip-band en twee schraderwaarden
Gedetailleerde installatiegids met advies voor een goede installatie Voer hieronder uw coilspringmetingen in en we vinden de juiste universele kit voor uw voertuig. Air Lift 1000 Universal Air Spring Kit Chart Welke luchtliftproducten zijn geschikt voor uw rit? Echte verhalen van de weg. Lees meer / Stuur
de jouwe In om te zorgen voor jouwe We gebruiken cookies om je beste ervaring te garanderen. Door uw voortdurende gebruik van deze website accepteert u dit gebruik. Zie voor meer informatie ons privacybeleid. Kies onder de universele productlijn voor uw behoeften: We gebruiken cookies om uw
beste ervaring te garanderen. Door uw voortdurende gebruik van deze website accepteert u dit gebruik. Zie voor meer informatie ons privacybeleid. Beleid.
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