Jihlavská 624, 595 01 Velká Bíteš,
býv. areál STS, EXIT D1 162 km
partner profesionálů v dopravě,autoopravárenství

mobil: 739 082 399
tel.: +420 566 531 613

importér do ČR a
D-651 plachtový návěs
Vnitřní výška

2 750 mm

Rok výroby

11/2008

Najeto

30 000 km

Váha

6 630 kg

Celková váha

35 000 kg

Brzdový systém

3 BPW , vzduchová soustava,KNORR,automatické brzdové páky
kotoučové brzdy d=430 , zvedací náprava

Kola

ocelové disky + pneumatiky 385/65 R 22,5

Opěrné nohy

JOST, mechanické se dvěmi rychlostmi

Královský čep

JOST dimenze 2”

Rám

hlavní elementy rámu jsou zhotoveny z oceli pro větší pevnost a odolnost S355J2G3
(18G2A). Rám je vařen automatem ESAB. Ocelové díly konstrukce jsou před
svařováním očištěny tryskáním. Po svařování a předběžném smontování je
konstrukce opět tryskána a zbavena mastnoty. Posledním krokem je 2x lakování
vysoce kvalitním nátěrem PPG.

Podlaha

voduvzdorná, 30 mm tlustá Překližka (DBC)

Nástavba

přední čelo: s hliníkových profilů, zadní dveře – hliníkové,
třístranná zhrnovačka VERSUS OMEGA, sloupky HESTAL, barva dle přání zákazníka
1 řada hliníkových profilů mezi sloupky H=150mm, 4 řady dřevěné desky

Brzdy

dvouokruhové vzduchové brzdy, ABS/ EBS, ruční brzda

Standartní výbava

rezerva + držák, 2 zakládací klíny, schránka na nářadí (výstražný trojúhelník, klíč na kola)
soudek na vodu, žebřík, manometer zatížení náprav, vyrovnávací ventil pro rampu

Záruky

24 měsíců na vše, 60 měsíců nápravy

Cena

295 000,. Kč bez DPH

NÁHRADNÍ DÍLY
Prodej náhradních dílů na nákladní vozidla,
návěsy, nápravy všech světových značek.
Prodej vzduchotechniky WABCO, KNORR,
HALDEX.

www.l-truck.cz

FILTRCENTRUM
Prodej filtrů HENGST, DONALDSON,
MECAFILTR, na všechny nákladní vozidla,
dodávky, zemědělskou a stavební
techniku.



Výhradní IMPORTÉR dopravní techniky
do ČR

Návěsy, přívěsy, kontejnery, sklopky, aj.
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