
Pole na dane kontaktowe zabudowcy

Miejsce na zdjęcie zabudowanego pojazdu

Nadwozie skrzyniowe SKO
Nadwozia skrzyniowe otwarte z firmy Pony Auto-Polska charakteryzują się wysokiej jakości wykonaniem
i niską wagą. Skrzynie wykonane są w całości z aluminium. Istnieje możliwość dobrania do podstawowej
wersji SKO różnego rodzaju wyposażenia dodatkowego oraz przeprowadzenia wielu modyfikacji zarówno
dla podwozia jak i nadwozia.

Specyfikacja

Każde nadwozie skrzyniowe  otwarte w podstawowej wersji charakteryzuje się poniższą specyfikacją: 

• Rama pośrednia z profili aluminiowych                   
z anodowanym obrzeżem ,

• W obrzeżu system mocowania do adapterów 
pasów ładunkowych,

• Kłonice przednie i tylne aluminiowe anodowane,
• Jedna burta na bok (dł. poniżej 4300mm) lub dwie 

burty na bok (dł. powyżej 4300mm),
• Słupek łamany i wypinany (dł. powyżej 4300mm),
• Przednia ściana jako stała burta o wys.  400 mm,

• Burty boczne aluminiowe anodowane o wys. 400 
mm,

• Z tyłu zabudowy burta o wys. 400 mm otwierana 
do dołu, demontowana ze składanym stopniem 
wejściowym,

• Podłoga ze sklejki foliowanej z fakturą p/poślizgową 
– klejona i przykręcana,

• Osprzęt zewnętrzny zgodny z KD,
• Oświetlenie obrysowe LED.
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Ulotka prezentuje przykładową zabudowę firmy należącej do grupy
certyfikowanych zabudowców IVECO. IVECO Poland Sp. z o.o. nie
ponosi odpowiedzialności za zawartość niniejszej ulotki.
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System multipunktowego mocowania ładunku

Układ tekst w punktach + zdjęcie

Wyposażenie dodatkowe 

Układ 2 zdjęć Układ 2 zdjęć

Wyposażenie dodatkowe do zabudowy: Przednia ściana zabezpieczająca szoferkę wykonana z desek
aluminiowych lub siatki, dodatkowe pasy i adaptery do mocowania ładunku, burty o wysokości 500mm lub
600mm, podłoga z blachy aluminiowej.

Wyposażenie dodatkowe do podwozia: Ogrzewanie postojowe, zbiornik na wodę z pojemnikiem na
mydło, skrzynia narzędziowa, osłony rowerowe, poduszki osi tylnej, kompresor do poduszek.

Układ 3 zdjęć Układ 3 zdjęć Układ 3 zdjęć

• Zapewnia możliwość przypinania pasami
ładunków w dowolnym punkcie zabudowy,

• Można zastosować dowolną ilość pasów do
mocowania,

• Uchwyty można obracać o ok. 120 stopni (licząc
od całkiem położonych przy podłodze),

• Szyny znajdują się przy samej burcie, więc system
zabiera bardzo mało miejsca na skrzyni, dzięki
czemu można przewozić szerokie ładunki bez
zasłaniania punktów mocowania,

• System został przebadany i opracowany zgodnie
z normą DIN 75410-1 w zakresie wytrzymałości,
ilości oraz rozmieszczenia.


