
Pole na dane kontaktowe zabudowcy

Miejsce na zdjęcie zabudowanego pojazdu

TEVOR ZP30C1
Platforma do pomocy drogowej uchylana i zsuwana tylną krawędzią do podłoża za pomocą siłowników 
hydraulicznych. Platforma o konstrukcji panelowej wykonana z poprzecznie ułożonych specjalnych profili 
stalowych o wysokiej jakości i wytrzymałości. Kształt platformy zapobiega przedostawaniu się płynów 
eksploatacyjnych z holowanych pojazdów do gruntu. Posiada znak CE (zgodny z normami Unii Europejskiej).

Specyfikacja techniczna *

DANE TECHNICZNE ZALECANE PODWOZIE
Długość: 6200 mm Dopuszczalna masa całkowita : od 6500 kg
Szerokość: 2350 mm Rozstaw osi: od 4350 mm
Wysokość ściany bocznej: 180 mm Rodzaj kabiny: pojedyncza/brygadowa
Masa własna zabudowy: 1850 kg Zalecane zawieszenie: pneumatyczne
Ładowność techniczna: 3000 kg Wymagane: PTO

* Dotyczy wersji STANDARD dla RO 4750 mm



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

Logo zabudowcy
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Wyposażenie platformy

Układ tekst w punktach + zdjęcie

• Blokady pod koła transportowanych pojazdów
• Hak na płycie wyciągarki do transportu przyczepy na 

platformie
• Bariera ochronna niska lub do wysokości dachu kabiny
• Rolka zwrotna z otworem w końcowej części platformy
• Skrzynka sterownicza, PCV, bryzgoszczelna, klucz
• Skrzynka narzędziowa, PCV, bryzgoszczelna, klucz
• Boczne bariery przeciwnajazdowe
• Hak kulowy do ciągnięcia przyczepy wraz ze złączem 

elektrycznym
• Wyciągarka hydrauliczna z przesuwem poprzecznym
• Oświetlenie robocze
• Oświetlenie ostrzegawcze
• Pakiet oświetlenia zgodny z kodeksem ruchu drogowego
• Możliwość montażu wysięgnika holowniczego WY 1800
• Dodatkowe wyposażenie na życzenie klienta

Układ 2 zdjęć Układ 2 zdjęć

Układ 3 zdjęć Układ 3 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.

Logo zabudowcy

Układ tekst + zdjęcie
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Dobór podwozia

IVECO DAILY 70C/P  RO 4750 mm

Kabina Pojedyncza Brygadowa

Widły Nie Tak Nie Tak

Długość 
platformy

6200 mm 5800 mm 5500 mm 5200 mm

Masa własna 
zabudowy*

1850 kg 2200 kg 1800 kg 2150 kg

Najnowocześniejsza w regionie lakiernia 
przemysłowa:
• Strefa przygotowawcza: 14 x7 mb
• Strefa odkładcza: 14 x 7mb
• Kabina lakierniczo-suszarnicza: 16x5x5,5 mb
• System lakierowania: tradycyjny i wodny
• System filtracji: wstępny i końcowy
• Filtry kieszeniowe: tak
• Filtry sufitowe: F5
• Filtry podłogowe: F1
• QDS: tak
• Smart Cure: tak
• Generatory: 2x Extra 11kW
• Przepływ powietrza: 32000m3 / h
• Oświetlenie: 58W TL
• Pistolety: SATA 4000
• Peryferia: torowisko 5t, suwnica 5t, wózki, 

zawiesia, stojaki

Lakierowanie pojazdów 

* Waga zabudowy dot. wersji STANDARD. Ładowność pojazdu zależy od wyposażenia dodatkowego podwozia i zabudowy

* Tekst z zastrzeżeniem do danych w tabeli.

IVECO DAILY 70C/P  RO 5100 mm

Kabina Pojedyncza Brygadowa

Widły Nie Tak Nie Tak

Długość 
platformy

6700 mm 6150 mm 6000 mm 5550 mm

Masa własna 
zabudowy*

1950 kg 2200 kg 1850 kg 2150 kg


