Nadwozia plandekowe CURT- Trail
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Rama pośrednia
Podłużnice stalowe lub aluminiowe z obrzeżem aluminiowym anodowanym
Podłoga
Sklejka impregnowana, wodoodporna z powierzchnią antypoślizgową
Grubość sklejki – 24 mm
Uchwyty do mocowania ładunku – 14 sztuk
Ściany boczne
Kłonice suwane na wózkach HESTAL ze
zintegrowanymi kieszeniami na listwy

Kłonice suwane na wózkach
z kieszeniami na listwy

Kłonice stałe, demontowane,
z kieszeniami na listwy

Listwy boczne aluminiowe 2 rzędy od dołu,
powyżej listwy boczne aluminiowe 4 rzędy

Listwy boczne aluminiowe 2 rzędy od dołu,
powyżej listwy boczne drewniane 4 rzędy

Listwy boczne aluminiowe 2 rzędy od dołu,
powyżej listwy boczne drewniane 4 rzędy

Plandeka ścian bocznych typu firana na
wózkach VERSUS

Plandeka ścian bocznych typu firana

Z zewnątrz plandeka z oczkami na linkę
celną

Zapadkowy system bocznego napinania
plandeki
System pionowego napinania plandeki
z klamrami stalowymi

Zapadkowy system bocznego napinania
plandeki
System pionowego napinania plandeki z
klamrami stalowymi

Ściana przednia
Słupy przednie aluminiowe anodowane z kieszeniami na listwy boczne

Słupy przednie aluminiowe anodowane
z kieszeniami na listwy boczne

Sklejka impregnowana, wodoodporna, o grubości 24 mm, do pełnej wysokości

W całości z paneli aluminiowych
anodowanych, do pełnej wysokości.

Z zewnątrz plandeka

Dodatkowo wewnątrz sklejka ochronna do
wysokości 1 250 mm od dołu
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Ściana tylna

Słupy aluminiowe anodowane z kieszeniami

Słupy aluminiowe anodowane z kieszeniami na listwy boczne

na listwy boczne i tylne

Drzwi tylne dwuskrzydłowe z profili aluminiowych pełne

Burta przykryta plandeką z oczkami na linkę

Zamknięcia zewnętrzne rurowe

celną
Dach
Funkcja 2-stronnego podnoszenia dachu

Podłużnice dachowe z profili aluminiowych

Suwany VERSUS ALTO 150, w kierunku
kabiny pojazdu

Poprzeczki z profili stalowych, cynkowane

Stelaż z rurami aluminiowymi
umocowanymi w gumowo-metalowych
kieszeniach

Dach stały w kolorze białym

Plandeka

Dach w standardzie w kolorze białym
Plandeka
Gramatura: 900g/m2
Kolor plandeki: RAL do wyboru

Gramatura: 900g/m2

Kolor plandeki: RAL do wyboru

Kolor plandeki: RAL do wyboru

Code XL plandeki
WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

Oznakowanie konturowe

Tablice odblaskowe tylne

Oświetlenie obrysowe diodowe
zgodne z KD UE

Pasy bezpieczeństwa do
spinania stelaża 2-tonowe

Odbojniki gumowe (1)(2)

System linki celnej

Skrzynka narzędziowa z
tworzywa zamykana na klucz,
600x415x460 mm

Trzymacze drzwi
z aluminium (1)(2)

Uchylne osłony
przeciwnajazdowe (aluminiowe,
anodowane)

Błotniki z fartuchami
antyrozbryzgowymi

Uchwyt w podłodze

Certyfikat PN EN 12642
“Bezpieczny ładunek”
(kod XL) (2)

(1) Wyposażenie
(2)

montowane w wersji STANDARD
Wyposażenie montowane w wersji PREMIUM
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