Miejsce na zdjęcie zabudowanego pojazdu

Zabudowa juzjade.pl
Zabudowa firmy juzjade.pl jest wykonana w 100% z aluminium, co pozwala znacznie
zredukować masę pojazdu, a jednocześnie zmaksymalizować jego ładowność. Najwyższą
jakość naszych produktów potwierdzamy dając naszym klientom Gwarancję Producenta
na wykonane zabudowy.

Zabudowa panelowa
Nasza firma zajmuje się tworzeniem zabudów panelowych na autolawety. Każdy panel
posiada 24 wzmocnione otwory. Grubość materiału w miejscu otworowania wynosi 6,3
mm, dzięki takiemu rozwiązaniu panele posiadają masę identyczną z panelami
wykonanymi w starszej technologii (16-otworowe). Wszystkie elementy aluminiowe
przetwarzane są w naszym zakładzie, dzięki czemu możemy na bieżąco monitorować ich
jakość wykonania. Ponadto standardowa zabudowa wyposażona jest w inne elementy
takie jak:
•
•
•
•
•

Rama
Zderzak
Pałąk z blachami bocznymi
Oświetlenie (główne oraz obrysowe)
Łoże wciągarki

•
•
•
•

Wciągarka
Podjazdy
Haki z instalacją
Uzbrojenie (listwy rowerowe, błotniki)
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Zdjęcia

Układ 1 zdjęcie

Układ 2 zdjęć

Układ 3 zdjęć

Logo zabudowcy

Układ 2 zdjęć

Układ 3 zdjęć

Ulotka prezentuje przykładową zabudowę firmy należącej do grupy
certyfikowanych zabudowców IVECO. IVECO Poland Sp. z o.o. nie
ponosi odpowiedzialności za zawartość niniejszej ulotki.

Układ 3 zdjęć
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Dodatkowe elementy (do wyboru)
Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

Podjazdy dodatkowe
Oświetlenie robocze
Pałąk wysoki
Belka świetlne LED
Zawieszenie pneumatyczne
Lakierowanie profili bocznych

Układ tekst w punktach + zdjęcie
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Akcesoria do zabudów
Oferujemy wiele
akcesoriów,
przeznaczonych do
naszych zabudów:
• Blokady aluminiowe
dojazdowe długie i
krótkie (regulowane)
• Wózki aluminiowe pod
urwane koło
• Pasy transportowe
• ….oraz wiele innych
akcesoriów, dostępnych
m.in. na naszej stronie
internetowej

Zdjęcia

Logo zabudowcy
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