Největší výběr přívěsů v České republice!

Prodejní stánek izolovaný VA 2,7T 5,08x2,39/2,30

Naše cena bez DPH:
Cena s DPH:

442 000 CZK
534 820 CZK

Při financování záruka na přívěsy 4 roky!!!
Výhodné pojištění s 1% spoluúčastí.
Volejte
377 828 103

Pondělí-Pátek
8-17hod

Výbava a doplňky přívěsu

značkové nápravy AL-KO SRN, rezervní kolo včetně
držáku, pneu 195/55R10, ložná výška skříně
2300mm, 4 x podpěrná noha heverovací

Jen v Autovii si odvezete:
1. Kvalitní přívěsný vozík se zárukou!
2. Povinné ručení!
3. Značky k převozu.
4. Vše co potřebujete k přihlášení přívěsu!
5. Nejvýhodnější úvěr!

Navíc u nás si můžete vybrat
nejvýhodnější:
• Havarijní pojištění se spoluúčastí jen 1%!
• Servis a náhradní díly .
• Příslušenství k přívěsům.

předváděcí Podrobný popis
Prodejní izolovaný stánek z masivního
2700 kg
sendvičového panelu - tl. 50 mm. 2 x
1758 kg
nabídkové tabule + reklamní desky ze
sendvičových PUR panelů tl. 30 mm v
bílé barvě. Vnější i vnitřní barva bílá!
Ložná výška 2300 mm. Přívěs má
942 kg
Užitečná hmotnost:
5080 mm robustní žárově zinkovaný rám, podlaha
Délka ložné plochy:
2390 mm voduvzdorná překližka + na ní PVC.
Šířka ložné plochy:
Vnitřní rozvaděč - umístěn vlevo nahoře
nad elektro přípojkou.
Max. povolená rychlost: 100 km/h Zapuštění kol do ložné plochy - velmi
potřebuji nízká ložná plocha - cca 450 mm !!
ŘP skupiny E: *
V rozích je umístěna 4 x opěrná
Brzděné
Brzdění:
heverovací noha.
Stěny a strop z plechových skládaných
sendvičových panelů tl. 50 mm. Levá
2019
Rok výroby:
2 nápravy výklopná stěna o délce 4000 mm bez
Počet náprav:
středové příčky.
2019
Rok provozu:
1 x jednokřídlé vstupní dveře uprostřed
oje včetně nášlapného protiskluzového
plechu na oji + 1 x jednokřídlé vstupní
kola pod
Poloha kol:
dveře vzadu uprostřed včetně
ne
Naklápění:
výsuvného nášlapu.
10''
Pneu:
1 x otvor na pravém boku v zadní části
přívěsu, výklopný nahoru, u podlahy pro
vstup vody, odpadu, plynu.
2300 mm
Vnitřní výška ložné
1 x otvor na pravém boku uprostřed
plochy:
přívěsu, výklopný nahoru pro prostup
bez
plynového vedení.
Plachta:
plachty
1 x boční výklopná jednokřídlá
* závisí na tažném vozidle (souprava
nabídková tabule umístěná na zadním
do 3,5t) ** Uvedené hmotnosti jsou
čele za vstupními dveřmi, výška cca
pouze orientační a mohou se lišit dle
2300 mm, šířka cca 1300 mm.
1 x boční výklopná jednokřídlá
doplňkové výbavy.
nabídková tabule umsítěná na předním
čele za vstupními dveřmi, výška cca
2300 mm, šířka cca 1300 mm.
LED osvětlení podélné ve stropě 2 pásy
cca 840 mm, od levé a 840 mm od pravé
stěny.
LED osvětlení - pás umístěný na boční
klapce zevnitř - podélně cca 100 mm od
spodní hrany klapky.
LED osvětlení - pás umístěný na boční
klapce zevnitř - příčně cca 100 mm od
levé a pravé hrany klapky.
Reklamní sklopný panel na střeše
přívěsu, výška cca 1000 mm po celé
délce přívěsu cca 5200 mm.
Výška výklopného okna uvnitř 900 mm.
Elektroinstalace:
vnější přípojka 230/400 V
15 x zásuvka 230V
STAV přívěsu:
Celková hmotnost:
Pohotovostní hmotnost:
**

Pro podnikatelské subjekty možnost
splátkového prodeje s akontací od 10%,
tj. 44200,- Kč a splátkou od 10203,- Kč
včetně povinného a havarijního pojištění
bez doložení příjmů.
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat i
prvky nadstandardní výbavy.
Kontaktní informace
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