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      ZABUDOWA  SKRZYNIOWA 

 

NA BAZIE PEUGEOT BOXER PODWOZIE 

 

PODSTAWOWE ZALETY ZABUDOWY: 

• Lekka konstrukcja aluminiowa, 

• Rama nośna ze specjalnym wzmocnionym profilem na obrzeżu 

do mocowania uchwytów do pasów – wzór zastrzeżony 

PLANDEX, 

• Uchwyty do mocowania ładunku przebadane przez Instytut 

Transportu Samochodowego na zgodność z normą DIN 75410-1,  

• Uchwyty mocujące ramę zabudowy z podwoziem spawane na 

zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym gwarantują 

najwyższą powtarzalność i wytrzymałość, 

• Gwarancja 24 miesiące, 

• Homologacja Europejska. 
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      ZABUDOWA  SKRZYNIOWA 

CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY: 

• nadwozia skrzyniowe z konstrukcją aluminiową projektowane  

są w technologii 3D,  

• skrzynie aluminiowe wytwarzane są na nowoczesnej linii produkcyjnej przy użyciu 

maszyn sterowanych numerycznie co jest gwarancją najwyższej jakości, 

• rama pośrednia wykonana ze specjalistycznych profili aluminiowych, 

• podłoga wyłożona sklejką wodoodporną antypoślizgową, o grubości  

i wytrzymałości w zależności od ładowności pojazdu,  

• uchwyty pasów transportowych ukryte w obrysie zabudowy pozwalające 

na szybkie zabezpieczenie ładunku,   

• przednia ściana wykonana w dolnej części z elementów aluminiowych, powyżej ze sklejki, 

• burty aluminiowe anodowane, 

• stopień burtowy montowany na tylnej burcie, 

• stelaż  aluminiowy, wyłożony listwami drewnianymi chroniącymi plandekę przed 

uszkodzeniem,  

• słupki boczne wypinane, 

• plandeka wykonana z materiału PVC Mehler Haku produkcji niemieckiej, 

• błotniki wyposażone w matę antyrozbryzgową wg rozp. 109/2011 , 

• aluminiowe zabezpieczenia boczne zgodnie z Reg. 73, 

• skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego zamykana na klucz, 

 

OPCJE DODATKOWE: 

• kabina sypialna z ogrzewaniem postojowym, 

• boki suwane na całej długości z naciągiem , zapinane na linkę celną do 

burty lub klamrami do obrysu, 

• spoiler dachowy z owiewkami bocznymi, 

• deski aluminiowe w stelażu, 

• regulacja wysokości na siłownikach gazowych, 

• dach suwany na szynie aluminiowej, 

• drzwi tylne aluminiowe lub laminatowe, 

• tył zamykany windą z klapka na siłownikach od góry 

 

 

 

 

 


