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Link do produktu: https://www.autoport-jarocin.com.pl/251811520-gamma-4-m-pusta-1-okno-1-os-dmc-1300-kg-podporyslimakowe-przyczepa-gastronomiczna-handlowa-food-truck-nowim-p-2607.html

25.18.115/20 GAMMA 4 m
pusta 1 okno 1 oś DMC 1300
kg podpory ślimakowe
Przyczepa gastronomiczna
handlowa Food Truck Nowim
Cena brutto

20 762,40 zł

Cena netto

16 880,00 zł

Cena poprzednia

22 500,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

25.18.115

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 model 25.18.115 Gamma - gastronomiczna / handlowa 1 osiowa hamowana DMC
Dedykowana dla klientów gastronomii mobilnej!
Dołącz do elity!
Mobilny biznes w zasięgu Twojej ręki!
Przyczepa o wymiarach 4000 mm x 2000 mm x 2200 mm i DMC 1300 kg, które można zmienić według potrzeb klienta. Posiada 1
okno sprzedażowe.
Nowa przyczepa gastronomiczna / handlowa do adaptacji pod każdy biznes, nie tylko food truck. Zabudowa przyczepy wykonana jest z
nowoczesnych materiałów, odpornych na warunki zewnętrzne. Przyczepa posiada wszystkie atesty, certyfikaty oraz dokumenty tj. homologacja
europejska typu sklep - bar, umożliwiającą bezproblemowy handel i rejestrację przyczepy.
Skonfiguruj z nami swoją wymarzoną przyczepę!
Produkujemy przyczepy na zamówienie, więc istnieje możliwość dostosowania przyczepy do potrzeb klienta (długość, szerokość
itd.)
tagi do wyszukiwarek:
Przyczepa / gastronomiczna / handlowa / food truck / na kat B / budka / mobilny biznes / street food / lody / gofry / kebab / hamowana
2518115 GAMMA
SPECYFIKACJA
MODEL
25,18,115

wygenerowano w programie shopGold

PRODUCENT
25
WYMIARY
4000 mm x 2000 mm x 2200 mm
DMC
1300 kg z możliwością zmiany
MASA
770 kg
ŁADOWNOŚĆ
530 kg
UKŁAD JEZDNY
- 1 oś hamowana, ma niskie zawieszenie i możliwość amortyzacji
- koła 195/50R13
UKŁAD HAMULCOWY
- hamulec z urządzeniem najazdowym
- hamulec ręczny postojowy
- zaczep kulowy wzmacniany
ELEKTRYKA
- instalacja 12 V
- wtyczka 7 PIN
- lampy tylne zespolone
- obrysy boczne
- podświetlenie tablicy
- lampy przednie
WYPOSAŻENIE

Zabudowa: z płyty warstwowej (wewnątrz malowana proszkowo), w środku wypełnienie izolacyjne: poliuretan o grubości 4
cm
Rama przyczepy 3-krotnie malowana farbą antykorozyjną
Dyszel stały bez możliwości odkręcenia w kształcie litery V
Podłoga: płaska pokryta wykładziną przemysłową PCV
Klapa sprzedażowa: 1 sztuka umieszczona centralnie z możliwością przesunięcia podnoszona na siłownikach gazowych
Drzwi wejściowe od strony dyszla umieszczone centralnie
- podpory stabilizujące rurkowe 4 szt
- lampy tylne zespolone
- ramka tablicy rejestracyjnej
- Podpory ślimakowe rozkręcane, chowane pod przyczepę (komplet 4 sztuki)

WYPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE
-TUTAJO szczegóły dopytaj sprzedawcę
UWAGI
- Załączane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą zawierać doposażenie dodatkowo płatne
- Możliwość kredytowania, bądź leasingowania przyczep na dogodne raty.
- 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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