ZABUDOWA
KONTENEROWA

NA BAZIE PEUGEOT BOXER PODWOZIE

PODSTAWOWE ZALETY ZABUDOWY:
• Lekka konstrukcja, głównie z aluminium i tworzywa
sztucznego,
• Ściany zabudowy i panele drzwi klejone przy użyciu
zrobotyzowanego systemu zapewniają właściwą wytrzymałość
i trwałość w trudnych warunkach użytkowania,
• Uchwyty mocujące ramę zabudowy z podwoziem spawane na
zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym gwarantują
najwyższą powtarzalność i wytrzymałość,
• Gwarancja 24 miesiące,
• Homologacja Europejska.

Dane przedstawione w niniejszym katalogu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego. Peugeot Polska i Producent zabudowy zastrzegają
sobie prawo do wprowadzenia zmian z powodów natury technicznej, jak i handlowej.
Przedstawione zdjęcia mogą nie odzwierciedlać opisywanych modeli.
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nadwozia typu furgon ze ścianami z rdzeniem polistyrenowym projektowane
są w technologii 3D,
ramy pośrednie wytwarzane są na nowoczesnej linii produkcyjnej przy użyciu maszyn
sterowanych numerycznie co jest gwarancją najwyższej jakości,
konstrukcja ścian wykonana z płyty XPS z rdzeniem polistyrenowym
z laminatem z zewnątrz i wewnątrz wytwarzane są przy użyciu zrobotyzowanego systemu
klejenia,
podłoga wyłożona sklejką wodoodporną antypoślizgową o grubości
i wytrzymałości w zależności od ładowności pojazdu,
uchwyty pasów transportowych ukryte w podłodze zabudowy pozwalające
na szybkie zabezpieczenie ładunku,
dach półprzezroczysty wykonany z laminatu,
w zależności od długości zabudowy od jednego do czterech punktów świetlnych
z włącznikiem przy drzwiach tylnych lub w kabinie kierowcy,
drzwi tylne dwuskrzydłowe o kącie otwarcia 270° z możliwością zabezpieczenia w pozycji
otwartej,
przy drzwiach tylnych wysuwana drabinka wejściowa,
klamki i zamknięcia wykonane ze stali kwasoodpornej, zamykane na klucz,
z możliwością założenia plomb,
listwa do mocowania drążka blokującego towar 1 rząd,
zewnętrzne profile wykończeniowe aluminiowe anodowane,
błotniki wyposażone w matę antyrozbryzgową wg rozp. 109/2011 ,
aluminiowe zabezpieczenia boczne zgodnie z Reg. 73,
skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego zamykana na klucz,
oświetlenie obrysowe zgodne z Reg. 48,
zabudowa przeznaczona do przewozu równomiernie rozłożonego towaru,

Dane przedstawione w niniejszym katalogu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego. Peugeot Polska i Producent zabudowy zastrzegają
sobie prawo do wprowadzenia zmian z powodów natury technicznej, jak i handlowej.
Przedstawione zdjęcia mogą nie odzwierciedlać opisywanych modeli.

