Největší výběr přívěsů v České republice!

Nákladní přívěs DN 3,5T B2 4,17x2,00 plato*
Naše cena bez DPH: 79 900 CZK
96 679 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

Výbava a doplňky
STAV přívěsu:
Celková hmotnost:
Pohotovostní hmotnost:
**
Užitečná hmotnost:
Délka ložné plochy:
Šířka ložné plochy:

předváděcí
a skladové
3500 kg
648 kg

2852 kg
4170 mm
2000 mm

ŘP skupiny E: *
Brzdění:

100 km/h |
130 km/h
potřebuji
Brzděné

Rok výroby:
Počet náprav:
Rok provozu:

2020
2 nápravy
2021

Poloha kol:
Naklápění:
Pneu:

kola pod
ne
14"

Max. povolená rychlost:

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

• žárově zinkovaný rám, robustní
žebřinové provedení
•
masivní svařovaná konstrukce z
uzavřeného profilu, žárově
zinkovaná
•
stabilní vyztužená "V" oj , uzavřený
profil
•
značkové nápravy SRN KNOTT,
AL-KO
•
podlaha z voděodolné překližky na
robustním podlahovém roštu
•
pod podlahou hustý rošt
podlahových příček
•
nákladová výška 790 mm
•
zesílené automatické opěrné
kolečko
•
rezervní kolo vč. držáku za
příplatek 3.900,•
poziční osvětleni LED 24V
•
pneu 195R14C
•
spojení pro kouli ISO 50, lze
předělat pro čep pr.40mm
•
možnost provedení 130km/hod
• 12x kotvící třmen v obvodovém
kotvícím profilu

Volejte
377 828 103

Podrobný popis
Přívěs s vysokou užitečnou hmotností 2852kg pro
přepravu paletového zboží, minibagrů, stavební
mechanizace. Přívěs má přípravu pro dodatečnou
montáž bočnic, zesílený rám, podlaha 15mm voduvzdorná protiskluzová překližka.Záruka 24
měsíců.
Pro podnikatelské subjekty možnost splátkového
prodeje s akontací od 10%, tj. 7990,- Kč a splátkou od
2227,- 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

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

