WYWROTKA

NA BAZIE PEUGEOT BOXER PODWOZIE

PODSTAWOWE ZALETY ZABUDOWY:
• Detale cięte przy użyciu lasera i kształtowane za pomocą krawędziarek
z optycznym pomiarem kąta gięcia co gwarantuje bardzo wysoką
dokładność i jakość produktów,
• 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.

WYWROTKA
CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY:
•
•

zabudowy typu wywrotka projektowane są w technologii 3D,

•

wszystkie elementy wykonywane są ze stali o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej,
piaskowanej, cynkowanej a następnie lakierowanej,

•

podłoga wykonana z blachy stalowej lakierowanej o grubości i wytrzymałości
uzależnionej od ładowności pojazdu,

•
•

przednia ściana wykonana w dolnej części z elementów aluminiowych lub stalowych,

•
•
•

stopień burtowy montowany na tylnej burcie,

•

układ hydrauliczny z automatycznym ogranicznikiem wywrotu zasilany
z akumulatora lub przystawki odbioru mocy,

•
•
•
•

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

detale cięte przy użyciu lasera i kształtowane za pomocą krawędziarek
z optycznym pomiarem kąta gięcia co gwarantuje bardzo wysoką dokładność
i jakość produktów,

burty aluminiowe anodowane lub stalowe przystosowane do wymiarów zabudowy,
dzielone lub w całości,
słupki boczne wypinane,
wywrot trójstronny z siłownikiem montowanym pod podłogą, sterowany z kabiny
kierowcy,

aluminiowe zabezpieczenia boczne zgodnie z Reg. 73,
skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego zamykana na klucz,
oświetlenie obrysowe zgodne z Reg. 48,

OPCJE DODATKOWE:
•
•
•
•

stelaż z plandeką,
zasilanie z przystawki odbioru mocy,
przegroda, dzieląca na 2 komory,
nadstawki boczne z siatki ocynkowanej

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.

