Nadwozia furgonowe typ BOX-Trail

Cechą charakterystyczną zabudów furgonowych jest w pełni zabudowana skrzynia ładunkowa zapewniająca wysokie
bezpieczeństwo przewożonych ładunków. Dzięki temu są lepiej zabezpieczone przed warunkami zewnętrznymi
i dostępem osób trzecich, jak również przed uszkodzeniami mechanicznymi towarów przez co idealnie sprawdzają się
przy transporcie towarów o wysokiej wartości np. elektroniki czy mebli. Nasze zabudowy typu COOL-Box wykonujemy
na indywidualne zmówienie by optymalnie dopasować je do potrzeb Klientów.

Rama pośrednia
Nadwozie wykonujemy w oparciu o profile aluminiowe
anodowane o przekroju „C-profil” charakteryzujące się
wyjątkową wytrzymałością.

Podłoga
Wykonana
jest
z
odpowiednio
wykończonej
impregnowanej, wodoodpornej i antypoślizgowej sklejki
o grubości uzależnionej od dopuszczalnej masy całkowitej
oraz życzenia klienta, w taki sposób aby maksymalnie
zwiększyć trwałość zabudowy
W podłodze znajduję się 14 uchwytów do mocowania
ładunku montowane w taki sposób, by nie ograniczać
przestrzeni ładunkowej.
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Ściany i dach
Konstrukcja wykonana z profili stalowych, poszycie
zewnętrzne z blachy aluminiowej lakierowanej w kolorze
białym. Wewnątrz listwa przypodłogowa, stalowa
o wysokości 270mm. Możliwość dostosowania do
indywidualnych potrzeb transportowych np. panele
dostosowane do przewozu ubrań
Dach wykonany z profili stalowych cynkowanych pokryty
poszyciem z GFK w kolorze białym, w zadłuż pasek
przeźroczysty

Ściana tylna
Na ścianie tylnej drzwi 2- skrzydłowe o kącie otwarcia
270%.
Zamknięcia zewnętrzne po jednym na skrzydło
z możliwością założenia plomb.
Rama portalu wykonana ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Przykładowe parametry techniczne dla zabudowy 12ton
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Wyposażenie standardowe
Nasze nadwozia typu BOX-Trail wyposażamy standardowo również w takie elementy jak:
.

Oznakowanie konturowe

Tablice odblaskowe tylne

Oświetlenie obrysowe

Skrzynka narzędziowa z
tworzywa zamykana na klucz,
600x415x460 mm

Błotniki z fartuchami
antyrozbryzgowymi

Odbojniki rolkowe na tylnym
obrzeżu

Uchylne osłony
przeciwnajazdowe (aluminiowe)

Trzymacze drzwi
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