
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kedves Sporttárs! 
Tisztelt Olvasó! 
 
Ezúttal egy technikai változásra hívjuk fel a figyelmet, melyhez a KRONTEC cég 

termékeit ajánljuk. 

A „Hónap terméke”most az OMP ülésmagasítója, amellyel stílusosan és 

biztonságosan utazhat a nagyobb gyermek is az autóban. 

A mostani akciónkkal a navigátorok munkáját szeretnénk megkönnyíteni, hiszen sem 

a füzet, sem az óra, sem pedig a nyomásmérő nem hiányozhat a versenyautóból. 

 

 
Technikai változások a 2016. évben 
A német KRONTEC cég termékeinek bemutatása 
 
A technikai előírások az egyes versenyágakban folyamatosan változnak, hiszen ezzel 
kívánják elérni, hogy az autósport még biztonságosabbá váljon. 
A jövő évben arra kell majd számítani, hogy az autók üzemanyag- és fékrendszereit 
csak minőségi és biztonságos alapanyagokkal lehet szerelni. 
 
Ehhez ajánljuk minden versenyzőnek és szerelőnek a figyelmébe a német KRONTEC 
cég csöveit és fittingjeit. 

A Krontec cég hosszú évek óta készít 
flexibilis csőrendszereket, valamint 
csatlakozókat a versenysport számára. 
Azonban nem csak ennek a területnek 
gyártanak, hanem kiszolgálják az 
autóipart, a repülőgépgyártást valamint 
a gépészetet is. 
A fittingek bármikor leszerelhetők és 
minőségük következtében többször is 
újra felhasználhatók. Nem kopnak, 
nem deformálódnak. 
A cég az autóverseny-sport területén 
beszállítója a Forma1-nek, a Túraautó 

Bajnokságnak és a Rallye Világbajnokságnak is. Termékeik között megtalálhatók a 
fittingek, csatlakozók, banjo-k, gumi- és teflonbevonatú csövek egyaránt. 
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Egyedi kívánságra bármilyen autóhoz gyártanak előre-szerelt fékcsövet is. 
Minden itt gyártott fékcsövet átmosva és nyomástesztnek (280 bar) alávetve 
készítenek, így megfelelnek a szigorú TÜV-normáknak és ezért minden fékcsőre 5 év 
garanciát is vállalnak. 
És talán ami a legfontosabb: A Krontec egyedülállóan 5 nap alatt legyártja és 

megküldi a megrendelt fékcsöveket! 
 
 
 
 „A hónap terméke” 
OMP ülésmagasító 
 
- ECE R44/04-es utcai vizsgával 
- 15 és 35 kg közötti gyermekek 
részére 
- Lélegző huzattal 
- Extra dizájnnal 
 
Ára (bruttó): 11.500,- Ft 
 
 
 

 
A K C I Ó 
Navigátoroknak 
 
Kihagyhatatlan 
ajánlatukban a 
navigátorok felkészülését 
szeretnénk megkönnyíteni. 
Kiváló minőségű, eredeti 
COPILOT óra, navigátor-
füzet és digitális 
nyomásmérő szerepel 
mostani akciónkban. 
Amíg a készlet tart! 
 

 
 
 

Kérdéseiddel, észrevételeiddel keress bennünket bátran! 
Elérhetőségeink:  Telefonon: 06-20/21-22-900 

E-mailben: info@srteam.eu 
www.srteam.eu 

Facebookon: SRTeam 


