
AUTO LAWETA  

POMOC DROGOWA 

Dane przedstawione w niniejszym katalogu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 kodeksu cywilnego. 
Citroen Polska i Producent zabudowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian z powodów natury technicznej, 

jak i handlowej. Przedstawione zdjęcia mogą nie odzwierciedlać opisywanych modeli. 

 

 

 
 
 
 
 
 

NA BAZIE PEUGEOT BOXER PODWOZIE 
 

 
 

PODSTAWOWE ZALETY ZABUDOWY: 

 

• Wykonana w całości z aluminium 

• Najwyższa jakość stosowanych materiałów 

• Trapy załadowcze z regulacją szerokości  

• Pełna podłoga 

• Możliwość dopasowania wyposażenia zgodnie z życzeniem klienta 

• Gwarancja 24 miesiące 

• Certyfikaty ISO 9001:2008 

• Homologacja Europejska nr e20*2007/46*0035 
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CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY: 
 

• Rama aluminiowa 

• Barierka ochronna – profil obwodowy anodowany z listwą mocowania ładunku 

• Trapy załadowcze wysuwane ze środka zabudowy z regulacją rozstawu 

• Pełna podłoga z paneli aluminiowych otworowanych  

• Płyta nierdzewna na załamaniu zabudowy 

• Oświetlenie obrysowe LED 

• Zderzak tylni aluminiowy 

• Lustro na wieży 
 

 

OPCJE DODATKOWE: 
 

• Wieża poliestrowa Jegger z konstrukcją nierdzewną na wózku, przykręcanym 

hakiem holowniczym i gniazdem 12V oraz dodatkowym oświetleniem platformy 

• Poliestrowe międzyosiowe skrzynki narzędziowe Jegger z osłonami zaosiowymi 

• Wciągarka elektryczna  

• Hak do holowania przyczepy z modułem MP4 

• Lampa ostrzegawcza 

• Zawieszenie powietrzne z kompresorem 

• Orurowanie typu kangur z lampami dalekosiężnymi 

• Metalowa blokada pod koła JEGGER 

• Lakierowanie zabudowy w kolorze podwozia 

• Oznakowanie ostrzegawcze pojazdu specjalnego zgodnie z przepisami o Ruchu 

Drogowym 

• Wózek metalowy na gumowych kołach 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

FUH Jegger Łukasz Kasperkowiak, 

+ 48 65 575 14 14, + 48 605 302 505, jaroslaw@jegger.pl, 

www.jegger.pl 


