Největší výběr přívěsů v České republice!

Dvounápravový skříňový přívěs ZV 27 2,0T B2 2,50x1,48/1,50*
Unser Preis ohne MwSt.: 116 580 CZK
141 062 CZK inkl. MwSt.
Aktuální dostupnost přívěsu je nutné si nejprve
ověřit.
Při financování záruka na přívěsy 4 roky!!!
Výhodné pojištění s 1% spoluúčastí.

Po-Pá 8:00 - 17:00

Vorführhänger
auf Lager
2000 kg
Gesamtgewicht:
Verfügbares Gewicht: 560 kg
**
Anhänger ZUSTAND:

1440 kg
Nutzgewicht:
Länge der Ladefläche: 2500 mm
Breite der Ladefläche: 1480 mm
Erlaubte
Höchstgeschwindigke
it:
Führerschein Klasse
E: *
Bremsen:

100 km/h |
130 km/h

Baujahr:
Achsenanzahl:
Betriebsjahr:

2022
1 Achse
2022

Lage der Räder:
Kippfunktion:
Reifen:
Bordwand-Material:
Ladenflächenhöhe
innen:
Plane:

ich benötige
nicht/keine
Gebremst

Räder
seitwärts
nein
13"
Sperrholz
1500 mm
ohne Plane

* hängt von dem Zugfahrzeug ab
(Gespann bis 3,5t) ** Das angegebene
Gewicht dient nur zur Orientierung und
kann je nach Zusa

Rufen Sie an
377 828 103

Výbava a doplňky

Nähere Beschreibung

• žárově zinkovaný rám
• značkové nápravy a brzdový
systém AL-KO, KNOTT SRN
• zadní dvoukřídlá vrata
• zátěžové pneu 13"
• vnitřní výška 1500mm
• podpěrné kolečko včetně držáku
v ceně
• zakládací klíny v ceně
• tlumiče na nápravách za
příplatek
• kotvící elementy za příplatek
• kvalitní elektroinstalace 13PIN
• možnost provedení 130km/hod

Dvounápravový brzděný skříňový přívěs s koly vně
ložné plochy. Konstrukci tvoří ocelový rám ošetřený
žárovým zinkováním, skříňová nástavba je zhotovena
z kvalitní tlakově lepené překližky tl. 15mm v bílé
barvě s vysoce odolnou povrchovou polyuretanovou
ochrannou vrstvou. Podlaha voděvzdorná
protismyková překližka tl. 15mm. Přívěs je vybaven
mechanickou nájezdovou brzdou a nápravou s
couvací automatikou od německé firmy AL-KO,
KNOTT. Odpružení náprav je provedeno speciálními
pryžovými elementy s vysokým vlastním útlumem. V
základní výbavě jsou zadní dvoukřídlá vrata. Pochozí
výška 1,50m, průchod dveřmi vxš 1,47x1,44m.
Předváděcí model záruka 24měsíců. Záruční a
pozáruční servis, náhradní díly dostupné skladem za
přijatelné ceny. Pro nepodnikatele možnost
splátkového prodeje.
Pro podnikatelské subjekty možnost splátkového
prodeje s akontací od 10%, tj. 11658,- Kč a splátkou
od 2691,- Kč včetně povinného a havarijního pojištění
bez doložení příjmů.
Technische Spezifikationen können sich auch ohne
einen ausdrücklichen Hinweis ändern. Die
Abbildungen dienen nur zur Information und können
in der Ausstattung auch verschiedene Extras
beinhalten.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, GSM: +420 608 861 470, tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: info@autovia.cz

