ПРАЙС-ЛИСТ

Н 100
Комплектація
Промтоварний фургон «Стандарт»

Каркас:
Платформа:
Обшивка:
Підлога:
Внутрішнє обладнання фургона:
Зовнішнє обладнання фургона:

Двері:

Сталевий каркас, грунтований і пофарбований
Окантовка алюмінієвим куточком 40 * 40 мм
Зварна монолітна конструкція з холоднокатаного металевого профілю (квадратна труба),
оброблена грунтом, пофарбована
Поліпшеного типу, з посиленими лонжеронами
Оцинкований метал з полімерним покриттям білого кольору
Бакелітова вологостійка фанера товщиною 21 мм
Два плафона в стельовій панелі, вимикач біля дверного отвору
Внутрішнє решетування дошкою
Дверний портал зі сталі 3 мм
Дверна фурнітура з оцинкованої сталі
Габаритні і маркерні вогні
Підкрилки металеві
Гумові відбійники на дверному порталі
Висувна драбина та ручка на дверному порталі
2-х стулчасті, окантовані однокамерним ущільнювачем
З внутрішньої сторони обшиті оцинкованим листом
Кут відкривання 270 °
У повністю відкритому положенні фіксуються спеціальними фіксаторами

Бортова платформа «Стандарт» з каркас тентом

Платформа:
Матеріал бортів:
Підлога:
Додаткове обладнання:

Каркас тент:

З холоднокатаних гнутих профілів (квадратна труба), з 2-х компонентними акриловими
грунтами і антикорозійним покриттям
Кріплення до рами стрем'яночного типу
Металевий гнутий профіль, оброблений грунтом
Порошкове фарбування
Бакелітова вологостійка фанера 21 мм
Фурнітура оцинкована
Підкрилки пластикові
Маркерні вогні
Бічні «Вело» -отбойнікі
З профільної труби 25 * 50 * 2, з грунтом глибокого проникнення
Каркас трубної конструкції верхньої частини
Тентова тканина пр-ва Німеччина, щільність 650 г / кв. м
Люверси, петлі, митний трос в комплекті
Зсувний механізм правого або лівого боку каркас тенту

Термічний фургон

Стінки:
Каркас:
Платформа:

Стінки:

Підлога:
Внутрішнє додаткове обладнання:

Зовнішнє додаткове обладнання:

Двері:

Додаткові опції:

Сендвіч-панельний фургон «Покращений», розмір 3200 * 1800 * 1850 мм
Нержавіюча сталь 3 мм
Зварна монолітна конструкція з холоднокатаного металевого профілю (квадратна труба),
оброблена грунтом, пофарбована
Поліпшеного типу, з посиленими лонжеронами і антикорозійним покриттям
Цілісна 3-х листкова сендвіч панель (загальна товщина 50 мм)
Зовнішня панель - пластик «WGT» (склопластик, 2 мм, в-во Туреччина)
Термоизолятор - екструдований пінополістирол (XPS)
Внутрішня панель - пластик «BULB» (кулястий склопластик, 1,4 мм, Туреччина)
Передня стінка адаптована заставними елементами для установки ХОУ
Термоізольована
Основний настил з бакелітової вологостійкої фанери
LED-плафон в стельової панелі, вимикач біля дверного отвору
Отбортовка - захист від ударів візками та піддонами, облицювання алюмінієвим профілем
200 мм
Дверний портал з нержавіючої сталі 3 мм
Дверна імпортна фурнітура з нержавіючої сталі
Габаритні LED-вогні
Гумові відбійники на дверному порталі
Висувна оцинкована драбина і ручка на дверному порталі
Пластикові підкрилки
Бічний захист - «вело»-відбійник
2-х стулчасті, окантовані багатокамерним ущільнювачем
Кут відкривання 270 °
У повністю відкритому положенні фіксуються спеціальними фіксаторами
Заливна монолітна підлога з кварцовою крихтою - від 9 200,00 грн.
Верхній настил підлоги з рифленого алюмінію 2 мм - від 11 300,00 грн.
Смуги кріплення вантажу - від 1 600,00 грн.
Холодильне обладнання Thermal Master Т400R (0 ° С / -10 ° С) - від 1 993,00 $, монтаж з
кронштейном - від 11 500,00 грн.
Холодильне обладнання Thermo King С250еmax30 (0 ° С / -10 ° С) - від 2 620,00 EURO,
монтаж з кронштейном - 11 500,00 грн.
Холодильне обладнання TERMOLIFE TL2001 (0 ° С / -10 ° С) - від 2 280,00 $ з монтажем

Позначення в прайс-листі

X / обладнання встановлено

- / обладнання не встановлено

Роздрібна ціна, грн. *
Двигун 2.5 D4CB (130 к.с., дизель), шассі

6MT 2WD

594 500

* Специальна ціна на автомобілі 2016/2017 р.в.

