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S11, przyczepa typu
Furgon 280x140x140 o
DMC do 1340kg

Opis produktu
DANE TECHNICZNE
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: 273cm x 132cm x 132cm
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: DMC do 1340 kg
Masa własna: około 450 kg
Liczba osi: 1 oś hamowana 1350 kg niemieckiej firmy AL-KO

WYPOSAŻENIE
1 oś niehamowana typu Neidhartd na bazie wałków skrętnych niemieckiej firmy AL-KO o nośności 1350
kg
koła bezdętkowe w rozmiarze 175/80R14C
koło zapasowe z przodu
koła na zewnątrz skrzyni ładunkowej
urządzenie najazdowe firmy AL-KO z zaczepem kulowym do 1400kg
konstrukcja ramy wykonana z profili zamkniętych stalowych, spawana i cynkowana ogniowo
amortyzatory osi
podłoga wykonana z sklejki wodoodpornej i antypoślizgowej o grubości 12 mm
zabudowa wykonana z dwóch blach aluminiowych wypełnionych 2mm tworzywem tzw. TU-BOND
kolor czarny połysk
koło manewrowe z przodu
z tyłu drzwi dwuskrzydłowe z zamknięciem ryglowanym za dwa rygle
zamknięcia i okucia wykonane z stali nierdzewnej
od środka całość wyłożona sklejką wodoodporną koloru brązowego + wygłuszenie ścian bocznych i
dachu styropianem o grubości 3cm
wewnątrz w połowie wysokości na dwóch bokach i przodu listwa kontenerowa do zapinania pasów
kliny zabezpieczające pod koła
nadkola plastikowe z osłonami przeciwbłotnymi
4 uchwyty podłogowe typu UP-01
tylne lampy zespolone typu LED z dynamicznym kierunkowskazem
boczne obrysy mleczne z dynamicznym kierunkowskazem, 9szt na stronę, 4szt na dole ramy 5szt na
górze
przednie obrysy mleczne 2 szt na dole ramy i 2szt na górze ramy
z tyłu na górze ramy 2 szt lamp obrysowych oraz 2 szt lam zespolonych z światłem stop
listwa LED w środku jako oświetlenie
wszystkie połączenia lamp lutowane
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Instalacja elektryczna zgodna z Polska Normą
Homologacja Europejska
Gwarancja 12 miesięcy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ
uchwyt koła manewrowego
zabezpieczenie antykradzieżowe
pasy do mocowania ładunku
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