
EREDETI HONDA VONÓHORGOK
VÉDELEM ÖNNEK ÉS AUTÓJÁNAK



Kizárólag a Honda eredeti vonóhorgok esetén garantált, hogy 
sem vontatáskor, sem felszereléskor nem sérül a karosszéria.

A karosszériát is úgy tervezik, hogy arra  
eredeti Honda vonóhorog kerül majd felszerelésre.

 
Az alábbi szempontok alapján összehasonlítottuk az eredeti Honda  

vonóhorgokat néhány jól ismert utángyártott vonóhoroggal:

• Csatlakozási pont helyzete
• Szilárdság

• Minőség és tesztek
• Illeszkedés
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CSATLAKOZÁSI PONT MEGFELELŐ HELYZETE
A tesztben részt vevő egyik utángyártott márka csatlakozásipont-helyzete sem 

tesz eleget a Honda előírásainak. Ez azt jelenti, hogy az utángyártott vonóhorgok 
nem felelnek meg a gépkocsik törvényi, műszaki és biztonsági előírásainak, és 

ezáltal a gépkocsik fontos tulajdonságaira vannak hatással, melyek:
• biztonság,
• kezelhetőség,
• megbízhatóság.
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SZILÁRDSÁG
A Honda vonóhorog oldalsó rögzítőlemezei olyan merevítésekkel 

rendelkeznek, melyek az utángyártottakból hiányoznak, ezáltal a felszerelésük 
szerkezeti feszültséget eredményez a karosszériában.

Néhány utángyártott vonóhorog rögzítőtartója vékonyabb, és a vonórúd 
formája is más, ez ismét feszültséget okoz a karosszériában.

A Honda vonóhorgokhoz nagyobb szakítószilárdságú csavarokat használnak 
a legnagyobb erőhatásnak kitett kitett pontokon, az utángyártottak ugyanakkor nem.

Az autó és a vonóhorog erőegyensúlyának megtartása rendkívül fontos, mert megóvja 
Hondája karosszériáját az indokolatlan mértékű feszültség okozta deformálódástól.

UTÁNGYÁRTOTT MÁRKA

AZ OLDALSÓ TARTÓ RÉSZLETEI
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SZILÁRDSÁG TESZTEK ÉS MINŐSÉG
Ha az eredeti vonóhorgokról van szó, a Honda kíméletlen teszteknek veti alá azokat.

Azonban egyetlen utángyártott vonóhorog beszállító sem végzi el a maximális 
terhelhetőség tesztet egy valódi gépkocsin (a Hondával ellentétben). 

Az utángyártott vonóhorgok használatakor ébredő feszültségek 
megrepeszthetik a burkolatelemeket, sőt még a hegesztéseket is.

A Honda csavarjai állnak ellen a legnagyobb mértékben a korróziónak.
A Honda vonóhorgok látható csavarjai csavarfedelekkel 
rendelkeznek, mely sokkal letisztultabb összképet nyújt.

Ezáltal a Honda részletekre való odafigyelése ebben a termékkategóriában is tetten érhető.
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ILLESZKEDÉS
Az utángyártott vonóhorgok egyike sem illeszkedik tökéletesen, a rögzítőtartó méreteiben való 

eltérés már a vonóhorog felszerelésekor a karosszéria deformálódását eredményezi.
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ILLESZKEDÉS Eredeti Honda vonóhorog vásárlásakor ne felejtse el márkakereskedőjénél 
megvásárolni a hozzá tartozó eredeti kábelköteget sem, amely ugyanazt 

a minőséget és pontos illeszkedést garantálja, mint a vonóhorog.

Honda tulajdonosként Ön nagyra értékeli azt a nyugalmat, melyet a Honda 
logó jelent. Ahhoz a megnyugtató érzéshez, hogy egy Hondát vezet, 

hozzájárul a híres minőség, megbízhatóság és biztonság.
 

A kiegészítők tervezésekor ugyanazzal a gondossággal és részletekre való odafigyeléssel 
járunk el, mint a gépjárműveink gyártásakor, hogy Ön ugyanolyan biztonságban 

érezhesse magát kiegészítőink használatakor, mint az autó vezetése közben.

ÁTTEKINTÉS
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FIX
VONÓHOROG

LEVEHETŐ
VONÓHOROG

BEHAJTHATÓ
VONÓHOROG

JAZZ √ √ X

CIVIC 5 AJTÓS √ √ X

CIVIC 4 AJTÓS X √ X

HR-V √ √ X

CR-V √ √ √



Ezek a specifikációs részletek nem feltétlenül vonatkoznak az értékesítésre kínált vagy leszállított termékekre. A gyártók fenntartják a jogot a specifikáció megváltoztatására, ideértve a színeket is, akár előzetes értesítés nélkül, az általuk megfelelőnek 
ítélt módon. Ez kisebb és nagyobb módosításokat egyaránt jelenthet. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tájékoztató füzetben a lehető legpontosabb adatok szerepeljenek. A prospektus - semmilyen körülmények 

között - nem minősül ajánlattételnek a vállalat részéről. Az értékesítést az adott importőr vagy kereskedő végzi az általuk kiadott értékesítési és jótállási feltételeknek megfelelően, amelyek másolata kérésre hozzáférhető. Mivel a tájékoztató anyag 
előkészítése és nyomtatása a terjesztés előtt hónapokkal történik, a specifikációkban időközben bekövetkezett változtatásokat, valamint a felszereltségre és egyéb jellemzőkre vonatkozó legfrissebb információkat nem minden esetben tudjuk 

naprakészen átvezetni. Ezért azt tanácsoljuk, hogy a pontos termékjellemzőkkel kapcsolatban mindig konzultáljon a terméket leszállító kereskedővel, különösen akkor, ha döntése a kiadványban bemutatott valamely tulajdonságon múlik.
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