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Link do produktu: https://www.autoport-jarocin.com.pl/15-179-niewiadow-nowe-przyczepy-at55-plus-przyczepa-ciezarowatowarowa-p-1755.html

15 .179 Niewiadów nowe
przyczepy, AT55 PLUS,
przyczepa ciężarowa,
towarowa
Cena brutto

18 914,00 zł

Cena netto

15 377,24 zł

Numer katalogowy

AT55 PLUS

Kod producenta

15

Opis produktu
15 .179 Niewiadów nowe przyczepy, AT55 PLUS, przyczepa ciężarowa, towarowa, Niewiadów - producent
przyczep

NUMER

15.179

NAZWA HANDLOWA

AT55 PLUS

PRODUCENT

15

WYMIAR

wewnętrzny 5500 x 2000 mm

1400- 2700 kg
DMC

MASA WŁASNA

UKŁAD JEZDNY

2 x oś AL-KO / KNOTT
koła 14C

UKŁAD HAMULCOWY

ELEKTRYKA

WYPOSAŻENIE

hamulec najazdowy
hamulec ręczny postojowy
urządzenie najazdowe
zaczep kulowy atestowany, wzmacniany
instalacja 12V
wtyczka 13 PIN
lampy tylne zespolone
obrysy boczne
podświetlenie tablicy
lampy przednie

plandeka ze stelażem (do przyczep bez burt) h=200 cm-wysokość
od podłogi przyczepy (możliwość wyboru wysokości i koloru)
uchwyty podłogowe
koło zapasowe z uchwytem
koło podporowe z obejmą
lampy diodowe obrysowe boki + przód (kpl.)
kliny pod koła PCV (kpl.)

przygotowanie przyczepy pod wciągarkę
przygotowanie przyczepy pod podjazdy
tablice odblaskowe
ramię wciągarki

wciągarka
przygotowanie przyczepy pod podpory

podjazdy stalowe

DOPOSAŻENIE

dodatkowo płatne
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plandeka z stelażem (przyjmujemy indywidualne zamówienia )
koło zapasowe
wspornik ,uchwyt koła zapasowego
pokrowiec koła zapasowego
koło podporowe wzmacniane

zabezpieczenie antykradzieżowe
zestaw zapewniający bezpieczeństwo w podróży NIEZBĘDNIK
(kliknij tutaj aby zobaczyć)
podjazdy aluminiowe
alufelgi
kołpaki
dopłata do kół 13C,10C ,15 , INNE (w przypadku dostosowania osi )
amortyzatory do osi TUV 100 km/h
instalacja 24V
zaczep typu oczko ( w przypadku dostosowania urzadzenia najazdowego )
wciągarka WZMACNIANA AL-KO , KNOTT, INNE
podpory boczne lewarkowe 2 szt. (kpl.)
tablice wyrózniające pojazd
ramka tablicy rejestracyjnej
ANS KNOTT - hamulec z automatyczną regulacją szczęk i możliwością
płynnego manewru cofania
(kliknij tutaj aby zobaczyć)
NOWOŚĆ STABILIZATOR JAZDY WINTERHOFF
(kliknij tutaj aby zobaczyć) - Jazda z zaczepem kulowym posiadającym
stabilizator WINTERHOFF skutecznie zapobiega kołysaniu i kiwaniu
przyczepy oraz poprawia komfort jazdy w sytuacjach
awaryjnych. Minimalizuje efekt wężykowania przyczepy- wyrównuje tor
jazdy przyczepy.W Przyczepy wyposażonych w stabilizator jazdy możliwe
jest uzyskanie TIV 100 Km/h
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