
ЧІ¬їґґї¬·±І ЧІ¬®«Ѕ¬·±І
К±ґµ©ї№»І ЩМЧ

К±ґµ©ї№»І Оїѕѕ·¬

К±ґµ©ї№»І Щ±ґє ·ІЅґ«ј·І№ МЬЧ
Яґґ і±ј»ґ »ЁЅ»°¬ Щ±ґє ЩМЧф Щ±ґє Йї№±І їІј Щ±ґє О

Рї®¬ Т«іѕ»®ж

ййпзй

омиол

кропо

Ш·¬Ѕё Нё±©І ЧІ Р®±°»® Р±·¬·±І

Й·®·І№ ЯЅЅ» Ф±Ѕї¬·±Іж РЭнф РЭм

ЫЇ«·°і»І¬ О»Ї«·®»јж Р«ґґ ©·®» шР®±Є·ј»јч

Й®»ІЅё»ж нсмЊф пнііф пзіі

Ь®·ґґ Ю·¬ж Т±І»

Ъ®їі»

ЪїЅ·ї

Ь± Т±¬ ЫЁЅ»»ј Ф±©»® ±є М±©·І№ К»ё·Ѕґ» 
УїІ«єїЅ¬«®»®Ћ Ої¬·І№ ±®

Ь®ї©ѕї® і«¬ ѕ» «»ј ·І ¬ё» 
О·» °±·¬·±І ±Іґ§т

Ь®ї©ѕї® Х·¬ж
нлзм

Ъї¬»І»® Х·¬ж омиолЪ

оррр ФЮ шзри Х№ч  УїЁ Щ®± М®ї·ґ»® Й»·№ё¬

орр ФЮ шзрти Х№ч УїЁ М±І№«» Й»·№ё¬

ЫЁ·¬·І№ 
©»ґјІ«¬

ЫЁёї«¬ І±¬ ё±©І 
є±® Ѕґї®·¬§

Н«°°±®¬ ё±©І Ѕ«¬у
±єє є±® Ѕґї®·¬§

О»ї®©ї®ј ё±ґ»

±І ѕ®їЅµ»¬

пт  Ъ»»ј ¬ё» Ѕї®®·ї№» ѕ±ґ¬ їІј ґї®№» °їЅ»® ¬ё®« ґ±¬ ±І ѕ±¬¬±і ±є є®їі» ®ї·ґ «·І№ ¬ё» °«ґґ ©·®»ф ї ё±©І Ъ·№«®» от  
Т±¬»ж Уї§ І»»ј ¬± ·І»®¬ ¬ё» Ѕї®®·ї№» ѕ±ґ¬ ·І ±І їІ їІ№ґ»т   Ф»їЄ» ¬ё» °«ґґ ©·®» ·І °±·¬·±І ¬± ї·¬ ·І ґ±Ѕї¬·І№ ѕ±ґ¬ ©ё»І ¬ё» ё·¬Ѕё · °ґїЅ»ј ·І  

°±·¬·±Іт
от  О»і±Є» »Ё·¬·І№ Упо ѕ±ґ¬т  шЬ± Т±¬ Ѕґ»їІ ¬ё» ¬ё®»їјч
нт  Ої·» ё·¬Ѕё ·І¬± °±·¬·±І ї ё±©І ·І Ъ·№«®» пт  Ъ»»ј·І№ ¬ё» °«ґґ ©·®» ¬ё®±«№ё ¬ё» ®»ї®©ї®ј ё±ґ» ±І ¬ё» ѕ®їЅµ»¬т   Ф±Ѕї¬» ¬ё» ј®·Є»®Ћ ·ј»  

ѕ®їЅµ»¬ ·І °±·¬·±І є·®¬ І»ї® ¬ё» є±®©ї®ј »Ёёї«¬ ёїІ№»®т  Чє І»Ѕ»ї®§ ¬± №»¬ ¬ё» °ї»І№»® ·ј» ·І¬± °±·¬·±Іф ґ±±»І ¬ё» »Ёёї«¬ ёїІ№»® ±І
¬ё» °ї»І№»®Ћ ·ј» ¬ё· ©·ґґ їґґ±© ¬ё» »Ёёї«¬ ѕ®їЅµ»¬ і±Є» ·ј» ¬± ·ј»т 

мт  О»у·І¬їґґ ¬ё» Упо ѕ±ґ¬ їІј ©їё»® ®»і±Є» ·І Н¬»° от   Ю» Ѕї®»є«ґ І±¬ ¬± Ѕ®± ¬ё®»їј ¬ё» ѕ±ґ¬ їІј »Ё·¬·І№ ©»ґјІ«¬т
Т±¬»ж Чє І»Ѕ»ї®§ Ѕґ»їІ ¬ё» є·®¬ є»© ¬ё®»їј ±Іґ§ ¬± ¬ї®¬ ¬ё» ѕ±ґ¬т
лт  О»і±Є» °«ґґ ©·®» їІј ·І¬їґґ Ѕ±І·Ѕїґ ©їё»® їІј ё»Ё І«¬ ±І псоЊ єї¬»І»®т  Ю» Ѕї®»є«ґ І±¬ ¬± °«ё ¬ё» Ѕї®®·ї№» ѕ±ґ¬ ѕїЅµ ·І¬± ¬ё» є®їі»т
кт  М·№ё¬»І їґґ єї¬»І»® ¬± Ѕїґґ»ју±«¬ ¬±®Ї«» °»Ѕ·є·Ѕї¬·±І
йт  О»у¬·№ё¬»І ¬ё» »Ёёї«¬ ёїІ№»® ±І ¬ё» °ї»І№»® ·ј» ·є ґ±±»І»ј ·І Н¬»° нт

М·№ё¬»І їґґ УпоИптлр ЭФ пртз єї¬»І»® ©·¬ё ¬±®Ї«» ©®»ІЅё ¬± зо ФѕтуЪ¬т шпол ТцУч

П¬§т шоч Эї®®·ї№» Ю±ґ¬ псоупн И отрр П¬§т шоч Э±І·Ѕїґ Йїё»® псоЊ

П¬§т шоч Н°їЅ»® П¬§т шоч Ш»Ё Т«¬ псоупн

М·№ё¬»І їґґ псоупн ЩО л єї¬»І»® ©·¬ё ¬±®Ї«» ©®»ІЅё ¬± йл ФѕтуЪ¬т шпро ТцУч

Т±¬»ж Ѕё»Ѕµ ё·¬Ѕё є®»Ї«»І¬ґ§ф іїµ·І№ «®» їґґ єї¬»І»® їІј ѕїґґ ї®» °®±°»®ґ§ ¬·№ё¬»І»јт  Чє ё·¬Ѕё · ®»і±Є»јф °ґ«№ їґґ ё±ґ» ·І ¬®«Іµ °їІ ±® ±¬ё»® ѕ±ј§ °їІ»ґ ¬± 
°®»Є»І¬ »І¬®§ ±є ©ї¬»® їІј »Ёёї«¬ є«і»т  Я ё·¬Ѕё ±® ѕїґґ ©ё·Ѕё ёї ѕ»»І јїії№»ј ё±«ґј ѕ» ®»і±Є»ј їІј ®»°ґїЅ»јт  Сѕ»®Є» їє»¬§ °®»Ѕї«¬·±І ©ё»І ©±®µ·І№ 
ѕ»І»ї¬ё ї Є»ё·Ѕґ» їІј ©»ї® »§» °®±¬»Ѕ¬·±Іт  Ь± І±¬ Ѕ«¬ їЅЅ» ±® ї¬¬їЅёі»І¬ ё±ґ» ©·¬ё ї ¬±®Ѕёт

ЫЁ·¬·І№ Упо

ѕ±ґ¬ ъ ©їё»®

Т±¬»ж Ъї¬»І»® ¬§°·Ѕїґ ѕ±¬ё ·ј»

Ъ·№«®» от
Ъ·№«®» пт

ШЧМЭШ УСЛТМНШЧЬЬЫТуШЧМЭШ МОЯЧФЫО ШЧМЭШЫН

http://www.carid.com/hidden-hitch/
http://www.carid.com/trailer-hitches.html

