SKRZYNIA

NA BAZIE PEUGEOT BOXER

PODSTAWOWE ZALETY ZABUDOWY:
•
•
•
•
•
•
•

Zastosowanie zarówno w transporcie krajowym jak i międzynarodowym
Zabudowa pozwalająca na duże możliwości adaptacji pod specjalne wymagania
klienta
Niska masa zabudowy
Duża estetyka wykonania
Gwarancja 24 miesiące
Certyfikat TUV
Homologacja Ministerstwa Infrastruktury / 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.

SKRZYNIA
CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY SKRZYNIOWEJ Z PLANDEKĄ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rama pośrednia aluminiowa. Stelaż nośny plandeki aluminiowy.
Ożebrowanie boczne stelaża wykonane z desek drewnianych impregnowanych.
Ożebrowanie dachu wykonane z rurek aluminiowych osadzonych w gniazdach
gumowych.
Burty aluminiowe o wysokości 400mm. W przypadku burt dzielonych, zabudowa
wyposażona w wypinane słupki środkowe.
Plandeka z zapięciem celnym, w dowolnym kolorze (wg dostępnej palety kolorów).
Podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, dwustronnie foliowanej z
jednostronnym odciskiem siatki.
Uchwyty do mocowania ładunku wpuszczone w obrzeże zabudowy
Kabina samochodu zabezpieczona pałąkiem w postaci profili aluminiowych.
Stopień ułatwiający wejście do zabudowy umiejscowiony na tylnej burcie.
Nadkola wykonane z tworzywa sztucznego, wyposażone w fartuchy przeciw błotne.
Zabudowa wyposażona w światła obrysowe, montowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa Ruchu Drogowego.

OPCJE DODATKOWE:
•
•
•
•
•
•

Systemy regulacji wysokości stelaża (nowość: regulacje wysokości na
przekładnie oraz na siłownikach gazowych)
Systemy dachu i boków przesuwnych
Możliwość łączenia powyższych systemów
Kabiny sypialne w wersji Standard i Premium, spojlery dachowe
Ogrzewanie postojowe, poduszki pneumatyczne
Windy hydrauliczne, haki holownicze

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.

