Největší výběr přívěsů v České republice!

Skříňový přívěs VZ 26 N1 2,50/1,25/1,50**
Naše cena bez DPH:
Cena s DPH:

58 100 CZK
70 301 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

Přívěsné vozíky (kola vedle) | Skříňové přívěsy | kola
vedle ložné plochy | skříňové | Jednonápravové
nebrzděné přívěsy do 750kg | Dvounápravové
nebrzděné přívěsy do 750kg | Jednonápravové
brzděné přívěsy 750-1500kg | Skříňové přívěsy (kola
vedle) | Multifunkční přívěsné vozíky
nový
STAV přívěsu:
750 kg
Celková hmotnost:
Pohotovostní hmotnost: 270 kg
**
Užitečná hmotnost:
Délka ložné plochy:
Šířka ložné plochy:
Max. povolená rychlost:
ŘP skupiny E: *
Brzdění:

Podrobný popis

Skříňový přívěs s koly vně ložné plochy,
možno v provedení brzděném i
nebrzděné, jednoosý či dvousoý.
Konstrukci tvoří ocelový rám ošetřený
žárovým zinkováním, skříňová nástavba
je zhotovena z vodovzdorné překližky tl.
480 kg
2500 mm 15mm v bílé barvě, podlaha
1250 mm vodovzdorná protismyková překližka tl.
15mm. Přívěs je vybaven německou
nápravou Knott. Odpružení náprav je
130 km/h provedeno speciálními pryžovými
nepotřebuji elementy s vysokým vlastním útlumem.
V základní výbavě jsou zadní dvoukřídlá
Nebrzděné
vrata. Možnost provedení 130km/h

Rok výroby:
Počet náprav:
Rok provozu:

2019
1 náprava
2019

Poloha kol:
Naklápění:
Pneu:

kola vedle
ne
13"

Materiál bočnic:
Vnitřní výška ložné
plochy:
Plachta:

překližka
1500 mm

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.

bez plachty

* závisí na tažném vozidle (souprava
do 3,5t) ** Uvedené hmotnosti jsou
pouze orientační a mohou se lišit dle
doplňkové výbavy.
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat i
prvky nadstandardní výbavy.
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