
Pole na dane kontaktowe zabudowcy

Miejsce na zdjęcie zabudowanego pojazdu

IVECO DAILY 70 C POMOC DROGOWA

Zabudowa typu POMOC DROGOWA wykonana ze specjalistycznych kształtowników aluminiowych.

SPECYFIKACJA ALUMINIOWEJ STAŁEJ ZABUDOWY
HOMOLOGACJA EUROPEJSKA IVECO/POLMAR  PRZEWÓZ POJAZDÓW, 

POMOC DROGOWA 

DANE NADWOZIA ORAZ STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:
• Wymiary platformy: 6000 mm x 2200 mm, kabina pojedyncza
• Wymiary platformy: 5400 mm x 2300 mm, kabina podwójna
• Konstrukcja nadwozia wykonana ze specjalistycznych 

zespawanych ze sobą kształtowników aluminiowych
• Podłoga oraz część jezdna wykonana z przeciwpoślizgowych, 

przetłaczanych i otworowanych paneli aluminiowych, otwory 
zabezpieczone nierdzewną wkładką

• Trapy wjazdowe – aluminiowe, przeciwpoślizgowe, szer. 340 mm, 
dł. 2500 mm montowane w szufladach, które umożliwiają 
swobodny przesuw najazdów po całej szerokości tylnej belki, 
zabezpieczone manualnym automatem centralnie ryglującym

• Stelaż wyciągarki - przesuwny na łożyskach ślizgowych, manualny
• Reling przedni ze skosem aerodynamicznym po obrysie kabiny do 

wysokości podszybia z zamontowaną kulą do transportu przyczepy
• Osłona antyrowerowa przód podwójna, tył pojedyncza  

• Błotniki z chlapaczami- 2 sztuki                                                                                                
Hak holowniczy

• Skrzynki narzędziowe 600mm – 2 sztuki
• Oklejone folią wysokoodblaskową żółtą boki, reling, tylny panel 

oświetleniowy oraz osłony antyrowerowe, zamiennie 
lakierowanie wg. RAL 1023 lub wg. podwozia

• Oklejone lub lakierowane krawędzie nadwozia zabezpieczone 
aluminiowym kątownikiem

• Dodatkowe uchwyty w podłodze do mocowania pasów – 8 sztuk
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

• Tylne oświetlenie zamontowane z podwozia pojazdu bazowego
• Oświetlenie pozycyjne boczne, pomarańczowe LED  - 6 sztuk
• Oświetlenie pozycyjne obrysowe biało – czerwone LED  - 2 sztuki
• Przyłącze elektryczne przyczepy – 2 sztuki /moduł 13/7pin/
• Światła robocze H3 montowane na relingu przednim  - 2 sztuki

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLMAR
ul. Długa 63a, 32-540 Trzebinia  woj. małopolskie

E-mail: biuro@pwpolmar.pl
Tel: 606314979 



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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