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NP-031
WYPRZEDAŻ!
przyczepa
263x129x50cm,
N7-263 2 PRO+,
PANCERNE
BURTY, lekka,
DMC 750kg
Cena brutto

6 950 zł

Cena netto

5 650 zł

Cena poprzednia

7 724 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:
Wymiary wewnętrzne: 2,63 x 1,29 x 0,50m
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: (DMC) 500 - 750kg (możliwość zmiany co 50kg)
Masa własna: ok. 245kg
Liczba osi: 2 osie niehamowane

WYPOSAŻENIE:
-

całkowicie SPAWANA rama z belkami poprzecznymi wykonana z wysokiej jakości metalu
konstrukcja przyczepy stalowa, ocynkowana
burty wykonane ze stali wzmacnianej o grubości 1,5mm
otwierana burta tylna i przednia (burty nawet po otwarciu zachowują ogromną sztywność)
możliwość demontażu burt oraz używania przyczepy jako platformy
grube słupki przyspawane do burt co wzmacnia konstrukcję przyczepy
podłoga przyczepy wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej
koła umieszczone po zewnątrz skrzyni ładunkowej
spawany dyszel strzałkowy wzmacniany o grubości 3mm
uchylna skrzynia ułatwiająca załadunek oraz rozładunek przewożonego towaru
uchwyty podłogowe do mocowania ładunku umieszczone w narożnikach skrzyni 4 szt przykręcone do ramy
zaczepy plandeki (guziki) zamontowane w burtach na całej długości
wielofunkcyjne lampy wbudowane w tylny panel
przednie lampy obrysowe
koła 155/70 R13

OPCJE DODATKOWO PŁATNE:
-

uchwyt koła zapasowego
koło zapasowe
koło podporowe
nadstawka zwykła (stalowa)
plandeka ze stelażem wzmacniana
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- plandeka płaska
- bagażnik uniwersalny

CHARAKTERYSTYKA
- Dużą wytrzymałość konstrukcji zapewnia całkowicie spawana rama i dyszel, zimnogięte podłużnice ramy o przekroju U oraz 3 poprzeczne
belki
- Przyczepa posiada solidne, mocne i trwałe, cynkowane ogniowo burty z blachy o grubości 1,5 mm
- Boczne burty można łatwo zdemontować i używać przyczepy jako platformy do przewozu większych ładunków
- Uchwyty liny mocującej ładunek umieszczone są w narożnikach skrzyni.
- Zaczepy plandeki służą do mocowania plandek zarówno płaskich jak i wysokich na stelażach
- Dyszel strzałkowy ze wzmocnieniem, niezależne zawieszenie oraz elementy gumowe osi zapewniają bezpieczną i stabilną jazdę
- Wielofunkcyjne lampy są zamontowane pod tylną burtą przez co są chronione przed uszkodzeniami, wilgocią i błotem
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