
Pole na dane kontaktowe zabudowcy

Miejsce na zdjęcie zabudowanego pojazdu

Nadwozie izotermiczne KIZ
Nadwozia do przewozu w kontrolowanej temperaturze z firmy Pony Auto-Polska charakteryzują się
wysokiej jakości wykonaniem i niską wagą. Możemy zaproponować Państwu nadwozie izotermiczne KIZ,
które przeznaczone jest do przewożenia ładunków wymagających zakresu temperatur od 0 do +5°C. Poza
podstawową wersją KIZ oferujemy również szereg dodatkowych opcji i modyfikacji zarówno do nadwozia
jak i do zabudowy.

Specyfikacja

Każde nadwozie izotermiczne KIZ w podstawowej wersji charakteryzuje się poniższą specyfikacją: 

• Rama pośrednia z profili aluminiowych,
• Ściany z jednolitych paneli warstwowych typu 

Sandwich,
• Pokrycie ścian od zewnątrz i wewnątrz z gładkiego 

laminatu w kolorze białym,
• Rama tylna portalu ze stali kwasoodpornej,
• Profile zewnętrzne aluminiowe anodowane,
• Listwa przypodłogowa aluminiowa,
• Drzwi dwuskrzydłowe, otwierane o kąt 270°, 

uszczelniane wielostopniowo,
• Zamknięcie ryglowe z klamką kasetową blokowaną 

kluczem , osprzęt ze stali nierdzewnej,
• Oświetlenie zewnętrzne LED,
• Wyposażenie zewnętrzne – zgodnie z przepisami   

o warunkach technicznych dopuszczenia pojazdu  
do ruch drogowego ,

• Atest higieniczny PZH (na materiały wykorzystane 
do wykonania zabudowy).
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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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Wnętrze kontenera

Układ tekst w punktach + zdjęcie

• Profile narożne wewnętrzne z profili
aluminiowych,

• Podłoga ze sklejki wodoodpornej pokryta
wylewką antypoślizgową Marotan

• Pokrycie ścian z gładkiego wzmacnianego laminatu
w kolorze białym,

• Oświetlenie wewnętrzne – lampy sufitowe LED

Wyposażenie dodatkowe 

Układ 2 zdjęć Układ 2 zdjęć

Wyposażenie dodatkowe do zabudowy: Agregat chłodniczy (Carrier, Thermo King lub Hwasung), listwa
naścienna aluminiowa gładka ochronna, listwa otworowa do mocowania drążków i pasów, drążki rozporowe
do listwy otworowej, platforma załadowcza montowana za tylnymi drzwiami, drzwi boczne, ściana grodziowa,
reklama na zabudowie, lakierowanie na inny kolor niż biały.

Wyposażenie dodatkowe do podwozia: Kabina sypialna lub spoiler, ogrzewanie postojowe, zbiornik na
wodę z pojemnikiem na mydło, skrzynia narzędziowa, osłony rowerowe, poduszki osi tylnej, kompresor do
poduszek.
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Kabiny sypialne Pony

Typ kabiny Wysokość

Adapt SN* 74cm

Adapt SS 85cm

Adapt SW 100cm

Space Master II SN* 74cm

Space Master II SS 85cm

Space Master II SW** 95cm – 115cm

Układ tekst w punktach + zdjęcie

• Panele typu Sandwich – lekki panel
z rdzeniem z pianki XPS oraz
dwustronnym poszyciem z białego
laminatu,

• Grubość ścian bocznych – 54mm

• Grubość dachu – 54mm

• Grubość podłogi – 84mm

Panele

*   Dla kabiny Adapt SN i Space Master II SN całkowita wysokość pojazdu nie przekracza 3m
** Wysokość regulowana zewnętrznym spoilerem

Adapt SN Adapt SS Adapt SW 

Space Master II SS 


