ਦ ਏਰੋਪਲੱਸ

ਧੜਕ ਿਸਟਕਨੀ ਅਤੇ ਿਲਫ਼ਟ ਅਿਸਸਟ
ਿਬਲਟ ਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ
ਟਰੱ ਕ ਗਾਰਡ

ਿਸਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
LT & ProStar
ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ

ਏਰੋਪਲੱਸ

ਮਾਰਕੀਟ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ
ਕ��ਤੀਕਾਰੀ ਟਰੱ ਕ ਗਾਰਡ

ਂ ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ
ਈਧ
ਲਈ ਹਲਕਾ

ਿਬਹਤਰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ
ਲਈ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਐਰੋਡਾਇਨਾਿਮਕ

ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਗਾਰਡ ਤ� ਆਸਾਨ

ਮੇਰੀਟਰ WABCO
ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ

ਵਾਹਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਨਵ� ਿਮਆਰ
ਪਿਹਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤ� ਬਾਅਦ ਬੰ ਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱ ਛਮੀ ਸਟਾਰ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਅੱ ਜ ਹੀ
ਂ ਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜੋ ਡਰੈਗ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਈਧ
ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ�
ਸ਼ੈਲੀ ਿਵੱ ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ।

HERD.com
ਿਵਖੇ ਏਰੋਪਲੱਸ ਸਮੇਤ ਵਾਹਨ
ਗਾਰਡ� ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ
ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ

ਟਰੱ ਕ ਗਾਰਡ ਸੀਰੀਜ਼

ਏਰੋਪਲੱਸ
ਆਿਵਸ਼ਕਾਰ ਿਜਨ�� ਤ�
ਨਤੀਜੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ
ਆਧੁਿਨਕ ਿਡਜ਼ਾਇਨ
ਪਤਲਾ ਆਕਾਰ; ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਲਈ ਲੇਜ਼ਰ ਕੱਟ
ਬੰਪਰ ਦਾ ਆਕਾਰ; ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ
ਸਰ੍ੇਸ਼ਠ ਿਫੱਟ ਅਤੇ ਿਫਿਨਸ਼

ਧੜਕ ਿਸਟਕਨੀ

ਸੁਧਰੀ ਕਾਰਜਿਵਧੀ; ਇੰ ਜਣ
ਪਹੁੰ ਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ

ਹਵਾ ਡੈਮ

ਿਲਫਟ ਅਿਸਸਟ

ਿਖੱ ਚਣ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਬਾਲਣ
ਬਚਾ�ਦਾ ਹੈ

ਅਕਸੈਸਰੀਆਂ
ਿਸਗਨਲ ਲਾਈਟ�

ਆਧੁਿਨਕ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਇੰ ਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ

ਰਡਾਰ ਿਸ਼ਲਡ�

ਕਸਟਮਰ-ਕੱ ਟ ਪੋਲੀਮਰ ਸ਼ੀਲਡ

ਬੋਲਟ-ਆਨ ਲਾਈਟ ਟੈਬਸ

ਆਕਰਸ਼ਕ ਬੋਲਟ-ਆਨ ਬ�ੈਕਟ�; �ਥੇ ਰੱ ਖੋ ਿਜੱ ਥੇ
ਤੁਸ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ

ਡਰਾਈਿਵੰ ਗ ਲਾਈਟ ਕੱ ਟਆਉਟ ਕਵਰਸ

ਬੰ ਪਰ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਲਈ ਬਣਾਏ; ਬ�ੈਕਟ� ਸ਼ਾਮਲ

ਿਲਫਟ ਦਾ ਭਾਰ ਬੱ ਸ 13 lbs

ਸੁਰੱਿਖਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱ ਕ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡਾ ਨਵ� ਟਰੱ ਕ ਿਕਸੇ ਭਾਰੀ ਹੋਲੀਅਰ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ;
ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ, ਐਰੋਡਾਇਨਾਿਮਕ ਵਾਹਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਏਰੋਪਲੱਸ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਅਿਹਮ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਿਬਹਤਰ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਪਛਲੀਆਂ HERD
ਮਾਡਲ� ਤ� ਵੱ ਧ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ। ਏਰੋਪਲੱਸ ਉਹ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜੋ
ਅਸ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਿਡਜ਼ਾਇਨ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ROI ਪ�ਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਿਵਚ ਵਾਧੇ ਲਈ
ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰ�-ਕੀਮਤ� ਦਾ ਪ�ਤੀਿਬੰ ਬ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮ� ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ
888.543.4373 sales@herd.com HERD.com

