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Link do produktu: https://www.autoport-jarocin.com.pl/model-25181324-gamma-plus-przyczepa-gastronomiczna-handlowafood-truck-4-m-dluga-2-okna-1-os-sprzedazowa-foodtruck-dmc-1300-kg-foodtruck-nowim-p-2982.html

MODEL 25.18.132/4 GAMMA
PLUS Przyczepa
gastronomiczna handlowa
Food Truck 4 m długa 2 okna
1 oś sprzedażowa foodtruck
DMC 1300 kg foodtruck
Nowim
Cena brutto

40 528,50 zł

Cena netto

32 950,00 zł

Cena poprzednia

46 700,00 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Numer katalogowy

25.18.132/4 GAMMA PLUS

Kod producenta

25

Producent

NEW TRAILERS

Opis produktu
NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

www.nowim.pl

tel. +48 730 751 530

e-mail: infonowim@gmail.com

Oglądasz MODEL PRZYCZEPY: 25.18.132/4 GAMMA PLUS - posiada doposażenie:
1) zmiana położenia klapy (przesunięcie) wraz ze zmianami konstrukcyjnymi przyczepy, wymiary okna
sprzedażowego: szer. 200 x wys 100 cm, klapa na wys 86 cm od podłogi- wymiary mogą się minimalnie różnić od
rzeczywistych
2) kolor poszycia zewnętrznego - czarny
3) dodatkowa klapa sprzedażowa - , wymiary okna sprzedażowego: szer. 98 x wys 100 cm, klapa na wys 86 cm
od podłogi- wymiary mogą się minimalnie różnić od rzeczywistych
4) kącik sanitarny plus
5) elektryka trójfazowa / na siłę

Masz pomysł na biznes? Dobrze trafiłeś u nas znajdziesz wymarzoną przyczepę gastronomiczną, przyczepę handlową lub
foodtruck.
Przyczepa gastronomiczna, food Track to mobilny biznes, który możemy szybko przestawić w inne miejsce. Z uwagi na swoje
duże zalety to jeden z najlepszych form jako mobilna sprzedaż, góruje już od dawna nad stacjonarnymi formami jakim jest
Kontener gastronomiczny, budka sprzedażowa, pawilon handlowy i inne.
Przyczepy gastronomiczne z uwagi na niższą cenę zakupu szybką adaptację w wybrany biznes, szybkie uzyskanie zezwoleń

wygenerowano w programie shopGold

sanepid i bhp górują nad biznesem w autach typu FOODTRACK.

Uwaga - PRZYCZEPA GASTRO NOWA to najlepszy wybór na start, kto przerabiał już rzeczy używane to wie, czym to pachnie.
Ogłoszenia typu Przyczepa gastronomiczna Niewiadów używana to nieraz kusząca propozycja, lecz zadzwoń do nas przed
zakupem, prowadzimy też serwis przyczep, naprawa przyczep, części zamienne do przyczep - warto rozmawiać - wybór i tak
należy do CIEBIE.
Pamiętaj! Jako Producent Przyczep Gastronomicznych zrealizujemy Twój każdy pomysł na biznes, pomożemy w wyborze
modelu, doradztwie, wyposażymy przyczepę w gotowy biznes. Jeżeli jednak chcesz sam być BOHATEREM swojej przyczepy
dopasuj wielkość, rozmiar byś później nie miał problemów z odbiorem i prowadzeniem biznesu. Najbardziej popularne długości
w ostatnich 3 latach to rozmiary:
przyczepa lekka gastro 3,0 m
lekka gastronomiczna 3.5 m
przyczepy gastronomiczne hamowane to 4 m oraz 4,5 m długości

Przy wyborze przyczep np.: przyczepa do kebaba, budka z lodami, przyczepa pod gofry, lub inne musisz zwrócić uwagę na
inne rzeczy??? Dzwoń podpowiemy!!!
W przyczepach mobilnych oprócz biznesu gastro (mała gastronomia) od kilku lat w Polsce możemy zaobserwować duży wzrost
w innych kierunkach np.; przyczepa do ryb, piekarnie, kwiaciarnie, cukiernie, wędliny, sprzedaży lodów, naleśników, kebab,
mobilne banki, handel przemysłowy (chemia, odzież, części samochodowe) oraz wiele innowacji.

Produkcja przyczep gastronomicznych objęta jest specjalnymi przepisami Unii Europejskiej, dlatego każda przyczepa posiada
homologację Europejską popartą certyfikatem COC, co bez problemu umożliwia sprzedaż i rejestrację w innych krajach.

Przyczepa gastronomiczna / handlowa /specjalna - sklep/bar wykonana z płyty warstwowej składającej się z poszycia
metalowego (obustronnie blacha malowana proszkowo), izolowana poliuretanem. Wewnątrz poszycie metalowe w kolorze
białym – zgodnie z zaleceniami dedykowanymi do przyczep. Odpowiednia grubość ścian spełnia zapotrzebowanie dla przyczep
całorocznych, oczywiście przy doposażeniu przyczepy w podłogę izolowaną (doposażenie dodatkowo płatne) i okno
sprzedażowe.
Zewnętrzne poszycie bardzo dobrze nadaje się do oklejenia. Dzięki temu możemy stworzyć wizualizację przyczepy według
konspektu klienta. Drzwi wejściowe umiejscowione centralnie od strony dyszla. Rama przyczepy (podwozie) spawana,
3-krotnie malowana farbą antykorozyjną. Podłoga o walorach drewnianych. Wewnątrz przyczepy podłoga pokryta wykładzina
PCV, od zewnątrz struktura oryginalna producenta płyt, zabezpieczona przed wilgocią. Podłoga płaska to duży atut - nie ma
problemów z zagospodarowaniem wnętrza, nic nie przeszkadza.
Układ jezdny w postaci osi przegubowo-skrętnych renomowanych firm AL-KO, KNOTT i inne.
Klapa sprzedażowa w wersji podstawowej umieszczona centralnie po prawej stronie przyczepy na siłownikach gazowych.
Oczywiście można zmienić położenie okna według potrzeby. Jesteśmy producentem przyczep więc rozmiar, położenie, strona
okna sprzedażowego może być wykonana według własnego projektu. W wersji podstawowej dyszel przyczepy nieodkręcany,
odkręcany za dopłatą, podpory rurkowe.
Oglądasz w/w model doczytaj specyfikację oraz opis.
SPECYFIKACJA PRZYCZEPY:
MODEL
25.18.132/4 można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 25,18,132/4 oraz w ciągu 2518132/4 GAMA PLUS / GAMMA PLUS
PRODUCENT
25 - kod producenta
WYMIARY
- wewnętrzne:
długość 4000 mm x szerokość 1960 mm x wysokość 2200 mm
- zewnętrzne: długość 5530 mm x szerokość 2050 m x wysokość 2820 mm
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UWAGA
Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.
DMC
1300 kg (z możliwością zmiany 760-1300 kg co 50 kg)
MASA
770 kg
UWAGA
Autentyczność masy potwierdza homologacja COC
UKŁAD JEZDNY
- 1 oś hamowana,
- koła 195/50R13
UKŁAD HAMULCOWY
- hamulec z urządzeniem najazdowym
- hamulec ręczny postojowy
- zaczep kulowy wzmacniany
ELEKTRYKA
- instalacja 12 V
- wtyczka 7 lub 13 PIN (możliwość dokupienia redukcji)
- lampy tylne zespolone
- obrysy boczne
- podświetlenie tablicy
- lampy przednie

WYPOSAŻENIE MODELU STANDARDOWEGO PONIŻEJ (ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA PRZYCZEPY POD
POTRZEBY KLIENTA)
Podłoga: o walorach drewnianych, płaska bez nadkoli, wewnątrz wykładzina przemysłowa PCV, od spodu
możliwość zabezpieczenia środkami konserwującymi
Rama: spawana, 3-krotnie malowana farbą antykorozyjną
Zabudowa: z płyty warstwowej (obustronnie blacha biała malowana proszkowo, środek wypełniony warstwą izolacyjną)
Klapa sprzedażowa: centralnie, po prawej stronie przyczepy w kierunku jazdy, podnoszona na siłownikach gazowych
Drzwi wejściowe: od strony dyszla, umieszczone centralnie
Dyszel: w kształcie litery V, z homologacją wymaganą w UE
Podpory stabilizujące rurkowe - 4 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE
Jeżeli jesteś online -KLIKNIJ TUTAJ- , jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę
UWAGI
- Załączane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą zawierać doposażenie dodatkowo płatne
- Z uwagi na stale rosnące ceny komponentów, ceny mogą ulec zmianie o szczegóły dopytaj sprzedawcę, dane kontaktowe
poniżej
- Dostawa pod dom - jeśli jesteś online -KLIKNIJ TUTAJ- , a następnie kliknij punkt 6, jeśli wydrukowałeś specyfikację o
szczegóły dopytaj sprzedawcę
- Dostępność produktów zgodnie z regulaminem
- Możliwość kredytowania, bądź leasingowania przyczep na dogodne raty

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.

Dziękujemy, że przejrzałeś naszą propozycję przyczepy.
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Jeśli masz dodatkowe pytania,
DZWOŃ! PISZ!
tel. +48 730 751 730
lub e-mail: infonowim@gmail.com
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