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28.16.304 Lorries Przyczepa
laweta autolaweta ciężarowa
hamowana budowlana do
maszyn sprzętu platforma 2
osie H DMC 3500 kg 5 m
Nowim
Cena brutto

26 730,36 zł

Cena netto

21 732,00 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Opis produktu
NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP - PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE
www.nowim.pl
tel. +48 530 171 530 e-mail: kontaktnowim@gmail.com

2816304 Lorries Przyczepa laweta autolaweta ciężarowa hamowana budowlana do maszyn sprzętu platforma 2
osie H DMC 3500 kg 5 m Nowim
MODEL
28,16,304
PRODUCENT
28
NAZWA HANDLOWA
PLB35-5021
WYMIARY
Wymiary przestrzeni ładunkowej (dł x szer x wys.)
- 5000 x 2100 x 350 mm
DMC
3500 kg (możliwość zmiany)
MASA
1020 kg
UKŁAD JEZDNY
- 2 osie hamowane
- koła R13
UKŁAD HAMULCOWY
- hamulec najazdowy
- hamulec ręczny postojowy
- urządzenie najazdowe

- zaczep kulowy atestowany,
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ELEKTRYKA
- instalacja 12 V
- wtyczka 7 lub 13 PIN - dopytaj sprzedawcę
- lampy tylne zespolone
- obrysy boczne
WYPOSAŻENIE
- wzmocniona konstrukcja przyczepy
- wzmocniony dyszel w kształcie litery V
- rama przyczepy zabezpieczona przed korozją grubą, trwałą warstwą cynku powstałą w procesie cynkowania ogniowego
- dzielone otwierane boczne burty aluminiowe są w łatwy sposób demontowane dzięki czemu możemy uzyskać płaską
platformę.
- rampy wjazdowe
- najazdy chowane pod platformą
- pompa hydrauliczna jednostronnego działania
- siłowniki do uchylania ramy najazdowej
- duża powierzchnia ładunkowa
- ramka do tablicy rejestracyjnej

DOPOSAŻENIE 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.
- Pakiet VIP - kliknij tutaj
- Dostawa pod dom za 350 zł netto

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.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

