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17.155 Nowim CARGO 1300
kontener furgon kolor czarny
z drzwiami bocznymi Debon
Cena brutto

17 910,00 zł

Cena netto

14 560,98 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

CARGO 1300.02

Kod producenta

17

Opis produktu
17155
Nowa przyczepa uniwersalna / kontener / cargo 1300 / Furgon poliestrowy z drzwiami bocznymi. Jest to
przyczepa ciężarowa / bagażowa / towarowa , służąca również do przewozu sprzętu estradowego / nagłośnienia
/ rowerów / motorów / quadów, a także innych maszyn i urządzeń.
Kolor poliestru czarny. Producent Debon / Cheval Liberte .
MODEL
17,155
NAZWA HANDLOWA
CARGO 1300
PRODUCENT
17
WYMIARY
- wewnętrzne: 3000 mm x 1500 mm x 1700 mm
- zewnętrzne: 4190 mm x 1980 mm x 2030 mm
DMC
1300 kg (możliwość zmiany 760 kg -1300 kg ) - kategoria ciężarowa
750 kg bez możliwości zmiany - kategoria lekka
MASA
430 kg
UKŁAD JEZDNY

-ZOBACZ
zawieszenie
Pullman 2 ZAWIESZENIE
NAJLEPSZE
- koła 165 / 70 R13

UKŁAD HAMULCOWY
- hamulec z urządzeniem najazdowym
- hamulec ręczny postojowy
- zaczep kulowy atestowany standard
ELEKTRYKA
- instalacja 12 V
- wtyczka 13 PIN
- lampy tylne zespolone
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- SPRAWDŹ KLIP FILMOWY -

-

obrysy boczne
podświetlenie tablicy
lampy przednie
lampa wewnątrz przyczepy

WYPOSAŻENIE
- nadbudowa poliestrowa w kolorze czarnym
- rampa tylna aluminiowa malowana pod kolor przyczepy otwierana w dół i na bok
- amortyzatory zawieszenia
- podłoga sklejkowa
- podpory przyczepy
- uchwyty przypodłogowe
- amortyzatory zawieszenia
- podpory przyczepy
- koło podporowe standard
- etykiety reklamowe
WYPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE
O szczegóły dopytaj sprzedawcę
Alufelgi / szt
ANS - system hamulcowy z płynną regulacją szczęk
Blokada premium koła motocykla
Dodatkowe kolory zabudowy
Drzwi boczne obsługowe
Kamera bezprzewodowa cofania
Koło podporowe wzmacniane
Koło zapasowe
Kołpaki – komplet
Lampy LED / komplet
Listwy boczne
Montaż serwisowy doposażenia
NIEZBĘDNIK : Zestaw bezpieczeństwa w podróży
Obrysy na wysięgnikach gumowych LED/ komplet
Obrysy na wysięgnikach gumowych zwykłe / komplet
Oznaczenie przyczepy 100 km / h
Podpora boczna wzmacniana
Pokrowiec na koło
Przegląd gwarancyjny zerowy
Ramka na tablicę rejestracyjną
Reduktor ( Połączenia auta z przyczepą)
Skrzynka bagażowa zamykana
Stabilizator jazdy
Stojak do motocykli – DEBON
Szyna do motocykli / komplet
Tablice wyróżniające pojazd
Tempo 100 km/h
Uchwyt koła zapasowego
Uchwyty transportowe podłogowe
Uchwyty transportowe przesówne / szt
Ucwyt do koła zapasowego na dyszlu
Wkładka zaczepu + kula
Wzmocnienie rampy tylnej
Zabezpieczenie antykradzieżowe alufelg
Zabezpieczenie antykradzieżowe kół stalowych
Zabezpieczenie antykradzieżowe zaczepu
Zaczep kulowy wzmacniany
Zmiana DMC wraz z obsługą
UWAGI
Zdjęcia poglądowe, mogą zawierać wyposażenie 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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