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Link do produktu: https://www.autoport-jarocin.com.pl/2510103-plus-przyczepa-ciezarowa-hamowana-towarowa-uniwersalnaeuropaletowa-przestrzenna-2-osiowa-z-plandeka-i-stelazem-180-cm-dmc-2700-kg-nowim-p-2052.html

25.10.103 PLUS Przyczepa
ciężarowa hamowana
towarowa uniwersalna
europaletowa przestrzenna
2-osiowa, z plandeką i
stelażem 180 cm,DMC 2700
kg Nowim
Cena brutto

10 970,00 zł

Cena netto

8 918,70 zł

Cena poprzednia

14 990,00 zł

Dostępność

Dostępny

Kod producenta

25

Producent

NEW TRAILERS

Opis produktu
NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP - PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE
www.nowim.pl
tel. +48 530 171 530 e-mail: kontaktnowim@gmail.com
Przyczepa wystawowa w wersji PLUS - wzmacniana z plandeką ze stelażem 180 cm.
Promocja!
10970 zł brutto!
Cena katalogowa 14990 zł!
Producent przyczep uniwersalnych, ciężarowych o zwiększonej wytrzymałości w zakresie do 3500 kg.
Przyczepa charakteryzuje się wysoką jakością wykonania, wytrzymałością, a także bogatym wyposażeniem.
Podany model przyczepy jest wykorzystywany w różnych branżach m.in. budowlanej, spedycyjnej,
transportowej, drogowej, rolniczej, ogrodniczej itp.
Produkujemy przyczepy na zamówienie, więc istnieje możliwość dostosowania przyczepy do potrzeb klienta
(długość, szerokość, zabudowa plandekowa w różnych wersjach).
tagi do wyszukiwarek:
2510103 / NOWIM / ciężarowa / hamowana / towarowa / uniwersalna / europaletowa / przestrzenna / plandeka / plandekowa
MODEL
25,10,103
PRODUCENT
25
WYMIARY
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- wewnętrzne:
3300 mm x 1500 mm x 350 mm ( wysokość burty )
DMC
- standard 2700 kg ( możliwość zmiany )
ROK PRODUKCJI
2018
MASA
435 kg
UKŁAD JEZDNY
- 2-osie hamowane wersja PLUS
- koła 165/70 R14 C (ulokowane po boku skrzyni załadunkowej)
UKŁAD HAMULCOWY
- hamulec najazdowy
- hamulec ręczny postojowy
- urządzenie najazdowe
- zaczep kulowy wzmacniany wersja PLUS
ELEKTRYKA
- instalacja 12 V
- wtyczka 13 PIN
- lampy tylne zespolone standard
- podświetlenie tablicy standard
- lampy przednie

WYPOSAŻENIE
- burty wzmacniane alu-ocynk
- mocne, żeliwne uchwyty do pasów wpuszczane w podłogę
- uchwyty do mocowania plandek
- podłoga sklejkowa wzmacniana, antypoślizgowa, wodoodporna
- uchwyty do mocowania plandeki
- plandeka ze stelażem 180 cm (od podłogi)
- ramo-dyszel wzmacniany
- koło podporowe standard
- kliny pod koła z tworzywa sztucznego – 2 szt
- etykiety reklamowe
- ramka tablicy rejestracyjnej
DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE
- TUTAJ -

UWAGI
- Załączane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą zawierać doposażenie dodatkowo płatne
- Możliwość kredytowania, bądź leasingowania przyczep na dogodne raty.
- Pakiet VIP - kliknij tutaj
- Dostawa pod dom za 350 zł netto

ZASTANÓW SIĘ !!! WARTO WYDAĆ
WŁASNĄ GOTÓWKĘ ???
KUP PRZYCZEPĘ NA RATY - KREDYT LEASING
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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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