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Resorowana przyczepa do przewozu koni (jednokonna) HB 403 CLASSIC

Zdjęcie poglądowe

Przyczepa model HB charakteryzuje się bardzo mocną konstrukcją - rama przyczepy zbudowana jest w systemie
pełnej klatki. Boki przyczepy, to wysokiej jakości sklejka wodoodporna, laminowana płytą aluminiową od zewnątrz
oraz winylową od środka. Trapy to ocynkowana stalowa rama, pokryta wodoodporną płytą winylową oraz podobnie, jak podłoga - gumą antypoślizgową.
Podłoga przyczepy jest całkowicie aluminiowa - z dodatkowym ożebrowaniem (wzmocnieniem). Podłoga pokryta
jest wysokiej jakości gumą antypoślizgową. Możliwość otwierania tylnej części przyczepy tylko jako trapu.
Będąc węższą przyczepą, HB403 jest łatwa do holowania, ma mniejszy opór aerodynamiczny i tym samym poprawia
ekonomikę zużycia paliwa podczas holowania. Model HB403 jest idealny do transportu nerwowych koni, które
wymagają więcej miejsca i wolą podróżować samotnie. Przyczepa HB403 jest zalecana do przewozu koni o wadze
do 16,2hh.
Dostępne kolory
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Specyfikacja:
rozmiar kół: 165R13C, masa całkowita: 1600kg, ciężar własny: 776kg
wymiary: długość wewnętrzna: 3.08m, szerokość wewnętrzna: 1.30m, długość całkowita: 4.36m, szerokość całkowita: 1.76m
Wyposażenie standardowe: resor ślizgowy w systemie IFOR, głowica na uchwyt kulowy 50mm, koło podporowe
dwusystemowe, trap przedni*, tylny trap otwierany w dół, okna boczne (górne), górne drzwiczki powyżej trapów, uchylne okno
dachowe wentylacyjne, drzwi „inspekcyjne”, przednia i tylna poprzeczka pełnej szerokości (bary), koło zapasowe, aluminiowa
podłoga pokryta gumową powłoką, felgi stalowe wtyczka 13 PIN.
*Przedni trap po prawej stronie jest dostępny w modelach HB-403, HB-506 i HB-511. Jeśli nie określono inaczej, przyczepa
jest wyposażona w trap z przodu po lewej stronie.

Cena:

5.600,00 EUR

Wyposażenie dodatkowe – na zamówienie:
• Okno przesuwne boczne (para)* - zalecane
• Osłona okien bocznych (para) - zalecane
• Listwa z ruchomym uchwytem do mocowania siatki na siano (zalecane)
• Tylne, górne światło hamowania (stop)*
• Tylne podpory przyczepy (para)*
• Siodlarnia (mobilna paka na siodła)
• Siodlarnia (paka na siodła, montowana na drzwiach inspekcyjnych)*
• Felgi aluminiowe (6 ramienne)**
• Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą (4 śruby) - zalecane
• Kołpaki do felg stalowych (komplet na 4 koła)
• Kliny pod koła (para)
• Klin najazdowy (zalecane)
• Adapter wtyczki do podłączania przyczepy (13-7 PIN)
• Zamykany uchwyt na koło zapasowe (bez kłódki)
• Apteczka
• Blokada antykradzieżowa na hak
• Kamera bezprzewodowa z monitorem (montowana po dostawie)
• Plandeka na przyczepę (niebieska)
•
Amortyzatory dla prędkości 100km/h*

125,00 EUR
60,00 EUR
50,00 EUR
105,00 EUR
90,00 EUR
330,00 EUR
290,00 EUR
410,00 EUR
80,00 EUR
35,00 EUR
35,00 EUR
70,00 EUR
15,00 EUR
25,00 EUR
70,00 EUR
155,00 EUR
205,00 EUR
360,00 EUR
155,00 EUR

*Tylko przy zamówieniu przyczepy na etapie produkcji.
** Cena felg aluminiowych, tylko przy zamówieniu z przyczepą (4 szt.)

Do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatku VAT
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66
par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.
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Biuro
tel.: +48 512 029 749
E-mail: biuro@iforwilliams.com.pl

Biuro i Serwis
tel.: +48 784 394 669
E-mail: serwis@iforwilliams.com.pl

Przyczepa model HB charakteryzuje się bardzo mocną konstrukcją - rama
przyczepy zbudowana jest w systemie pełnej klatki. Piórowe resory ślizgowe i
żebrowana podłoga aluminiowa, to pełen komfort transportu koni.
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