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14.300 TA-NO Laweta
przyczepa do transportu
samochodów autolaweta
transport aut DMC 2700 kg
4,5 m x 2 m
Cena brutto

11 931,00 zł

Cena netto

9 700,00 zł

Cena poprzednia

12 990,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

14.300

Kod producenta

14

Opis produktu
14300 „NOWIM” - Producent przyczep uniwersalnych, ciężarowych o zwiększonej wytrzymałości w zakresie DMC
do 3500kg. Przyczepa TA-NO w wersji Premium charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i jakością wykonania.
Producent stawia także na
bezpieczeństwo jazdy, dlatego zastosował hamulce typu AL-KO Premium. Jest to laweta dedykowana do
przewozu aut, samochodów, wykorzystywana głównie w branży transportowej, spedycyjnej, drogowej, a także w
rolnictwie, budownictwie, ogrodnictwie do
przewozu różnego rodzaju sprzętu budowlanego np. koparek oraz innych maszyn jeżdżących. Produkujemy
przyczepy na zamówienie, więc istnieje możliwość dostosowania przyczepy do potrzeb klienta (długość,
szerokość itd.)
MODEL
14,300
NAZWA HANDLOWA
T4B 14H
PRODUCENT
14
WYMIARY
- Wymiary wewnętrzne: 4500 mm x 2000 mm
DMC
- standard 2700 kg (1500-2700 kg możliwość zmiany)
MASA
- 571 kg
UKŁAD JEZDNY
- dwie osie hamowane
- koła 185 R14 C (ulokowane pod skrzynią załadunkową)
UKŁAD HAMULCOWY
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-

hamulec najazdowy
hamulec ręczny postojowy
urządzenie najazdowe
zaczep kulowy standard

ELEKTRYKA
- instalacja 12 V
- wtyczka 13 PIN
- lampy tylne zespolone LED z osłonami
- obrysy boczne LED na wysięgnikach gumowych
- podświetlenie tablicy
- lampy przednie
WYPOSAŻENIE
- osłony tylnych lamp
- mocna, wytrzymała konstrukcja
- mocny dyszel strzałkowy spawany
- najazdy stalowe 2000 mm
- kliny pod koła z tworzywa sztucznego
- etykiety reklamowe
- koło podporowe standardowe
- uchwyt koła zapasowego
DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE
Dopytać sprzedawcę
UWAGI
Załączane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą zawierać doposażenie dodatkowo płatne

Zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż chcąc skorzystać z prezentowanej przez NAS oferty, wyrażają PAŃSTWO zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę "NOWIM" Mariusz Nowicki.
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