Největší výběr přívěsů v České republice!

Hliníkový přívěs s nástavbami a víkem ZV 27 ALU N1 2,51x1,50/1,20
Naše cena bez DPH: 50 100 CZK
60 621 CZK s DPH
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

předváděcí
a skladové
750 kg
Celková hmotnost:
Pohotovostní hmotnost: 164 kg
**
STAV přívěsu:

Užitečná hmotnost:
Délka ložné plochy:
Šířka ložné plochy:

586 kg
2500 mm
1500 mm

ŘP skupiny E: *
Brzdění:

100 km/h |
130 km/h
nepotřebuji
Nebrzděné

Rok výroby:
Počet náprav:
Rok provozu:

2020
1 náprava
2020

Poloha kol:
Naklápění:
Pneu:

kola vedle
ne
13"

Materiál bočnic:
Vnitřní výška ložné
plochy:
Plachta:

alu
1200 mm

Max. povolená rychlost:

Volejte
377 828 103

Výbava a doplňky

Podrobný popis

• SRN náprava KNOTT, AL-KO
Kober
• opěrné kolečko 60mm
• 2x nástavba bočnic
• laminátové víko červené
• 8x zesílená kotvící miska
• pneu 165/70R13
• podlaha z voduvzdorné překližky
15mm
• přední poziční osvětlení
Možnost provedení 130km/h

Nebrzděný valník s koly vedle ložné plochy pro
přepravu 3ks europalet, zinkovaný rám, Alu. bočnice.
• značková náprava KNOTT, AL-KO Kober
• žárově zinkovaný rám (celosvařený zesílený spodní
rám)
• 2x alu nástavba bočnic
• zesílené opěrné kolečko 60mm umístěné ve středu
oje
• 2x opěrná noha pro lepší manipulaci při odpojeném
přívěsu
• přední otevírací čelo
• červené laminátové víko
• možnost dodání zesílené nápravy na 1 300kg!!!
• možnost dokladového snížení celkové hmotnosti v
TP!!! Záruka 12 měsíců, STK platná na 6 let.
Pro podnikatelské subjekty možnost splátkového
prodeje s akontací od 10%, tj. 5010,- Kč a splátkou od
1396,- 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.

bez plachty

* závisí na tažném vozidle (souprava
do 3,5t) ** Uvedené hmotnosti jsou
pouze orientační a mohou se lišit dle
doplňkové výbavy.
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

