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25.20.305 Mustang-Strong
Przyczepa dwukonna
Laminax z siodlarnią z
podłogą aluminiową Nowim
Cena brutto

35 215,00 zł

Cena netto

28 630,08 zł

Cena poprzednia

38 999,00 zł

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 dwukonna Mustang-Strong Laminax z siodlarnią z podłogą aluminiową pokrytą grubą gumą
ułątwiającą sprzątanie przyczepy i okleiną kolorystyczną. Boki laminatowe wykonane z mocnego i trwałego
laminatu. Poliestrowy dach. Przyczepa duża, mocna i trwała!
Chcesz się wyróżniać nowoczesną stylistyką swojej koniary? Zapraszamy do zakupu Mustang-Strong!
Będzie wprost idealna do wyjazdów na zawody, wakacje, wyjazdy, itd.
Dobra, mocna, wytrzymała przyczepa końska, to podstawa.
Gwarancję bezpiecznego transportu konia zapewni Państwu przyczepa końska Mustang-Strong!
Przyczepa z okleiną kolorystyczną
Wyposażona w solidny trap wejściowy otwierany w dół i na boki, z amortyzatorami gazowymi oraz listwami antypoślizgowymi
Przyczepa z przeznaczeniem do transportu 2 koni / na 2 konie, potocznie zwana koniarą czy koniowozem.
Przyczepa dedykowana dla hodowców, a także osób ceniących sobie profesjonalny sprzęt oraz komfort i wygodę przewożonego konia, który nie raz jest traktowany jako
członek rodziny. Mustang-Strong jest nową, mocną, a także masywną przyczepą.
tagi do wyszukiwarek:
25203051 / Nowa przyczepa do transportu zwierząt / przewozu dwóch koni / na 2 / dwa konie / Mustang-Strong / koniara / koniowóz / bukmanka / wózek do koni /
Producent
Specyfikacja:
MODEL
25,20,305
NAZWA HANDLOWA
Mustang-Strong
PRODUCENT
25
WYMIARY
- wewnętrzne: 3150 mm x 1720 mm x 2450 mm
- zewnętrzne: 4500 mm x 2350 mm x 2900 mm
DMC
2000 kg (możliwość zmiany 1500-2000 kg)
MASA
865 kg
UKŁAD JEZDNY
- ACF PLUS - bezpieczny układ jezdny z zwiększonym rozstawem osi
- w standardzie koła 185/70 R13
UKŁAD HAMULCOWY
- hamulec z urządzeniem najazdowym
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- hamulec ręczny postojowy
ELEKTRYKA
- instalacja 12 V
- wtyczka 13 PIN
- lampy tylne zespolone
- obrysy boczne
- podświetlenie tablicy
- lampy przednie
- oświetlenie wewnętrzne LED
WYPOSAŻENIE
- ściany z nowoczesnego laminatu Laminax w okleinie kolorystycznej
- nowoczesne przyciemniane okna boczne z możliwością otwierania na 5 sposobów
- drzwi boczne obsługowe
- dach i panel przedni osłonowy wykonany z poliestru w kolorze białym
- podłoga wyłożona gumą ułatwiającą sprzątanie
- uchwyt na worek z sianem
- osłony wewnętrzne ściany w kolorze czarnym do 90 cm wysokości
- separacja wewnętrzna
- poduszki boczne
- anty-panik przestawny w 4 strony
- plandeka tylna rolowana AIR-MAX
- solidny trap wejściowy otwierany w dół i na boki, z amortyzatorami gazowymi oraz listwami antypoślizgowymi
- przypory zabudowy
- rama i dyszel wzmacniany, ocynkowany ogniowo
- koło podporowe automatyczne
- kliny pod koła
- etykiety reklamowe
- ramka tablicy rejestracyjnej
- siodlarnia
WYPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE
- stabilizator jazdy AKS
- aluminiowe felgi
O szczegóły dopytaj sprzedawcę

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 - szczegóły - kliknij tutaj

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