
Pole na dane kontaktowe zabudowcy

Miejsce na zdjęcie zabudowanego pojazdu

ZABUDOWY SKRZYNIOWE

W bogatej gamie produktów nadwoziowych firmy Carpol znajdują się zabudowy 

o czysto zawodowym charakterze. Należy do nich również najpopularniejszy w 

Polsce produkt nadwoziowy- skrzynia z plandeką i kabiną sypialną przeznaczoną 

do transportu międzynarodowego.

Opis zabudowy

Skrzynia wykonana jest z profili aluminiowych. Podłogę stanowi panel z wodoodpornej sklejki 

z wykończeniem antypoślizgowym. W profilu obwodowym znajdują się chowane uchwyty do 

mocowania przewożonego ładunku. Dla ułatwienia załadunku , oprócz opuszczenia burt z 

trzech stron skrzyni, istnieje możliwość wypięcia słupków. Lekka, aluminiowa konstrukcja 

nadwozia skrzyniowego, w tym również aluminiowa rama pośrednia,  zapewniają uzyskanie 

optymalnej ładowności pojazdu po zabudowie. Nadwozie w swej maksymalnej konfiguracji 

umożliwia transport towaru na 12 europaletach dla Iveco Daily 35S.

CARPOL SP. Z O.O.  BIURO HANDLOWE I ZAKŁAD PRODUKCYJNY 
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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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Zabudowy skrzyniowe
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Pakiet międzynarodowy

Układ tekst w punktach + zdjęcie

• Kabina sypialna Spojkar

• Składane aluminiowe listwy przeciw najazdowe 

• Skrzynka narzędziowa 45L z zamkiem na klucz

• Zbiornik na wodę z dozownikiem na mydło

• Webasto Airtop 2000 ( ogrzewanie postojowe 

niezależne od pracy silnika) z elektronicznym 

sterownikiem multicontrol

Kabina sypialna 

Układ 2 zdjęć Układ 2 zdjęć

Komfort pracy i odpoczynku zapewnia obszerna i ergonomicznie zaprojektowana kabina samochodu, ale też montowana w ramach naszej 

zabudowy kabina sypialna na dachu pojazdu lub też tzw. kabina tylna. W obu przypadkach, kierowca dysponuje wygodną przestrzen ia do 

wypoczynku w komfortowych warunkach: oświetlenie kabiny, boczne okna uchylne (kabina górna), miękkie i trwałe materiały, izolacja 

termiczna kabiny, ogrzewanie postojowe, pomysłowe schowki i miejsce na bagaż oraz, co najważniejsze, obszerne miejsce do span ia.

Kabina sypialna zamontowana za kabiną kierowcy jest jednocześnie obszernym spojlerem skutecznie polepszającym aerodynamikę 

pojazdu po zabudowie i wpływającym na znaczne zmniejszenie zużycia paliwa w porównaniu do konstrukcji nadwoziowych nie 

posiadających owiewek z przodu pojazdu.
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Dodatkowe akcesoria zabudowy

Układ tekst w punktach + zdjęcie

• Dwuskrzydłowe, aluminiowe 

drzwi z ryglowym  

zamknięciem 

• System przesuwnego dachu

• Burtofiranki z naciągiem 

wzdłużnym 

• Firanki bezburtowe na paski z 

naciągiem wzdłużnym

• Regulacja wysokości 

zabudowy o +20 lub +30 cm

• Odeskowanie aluminiowe

• Podłoga z paneli aluminiowych

Dodatkowe elementy zabudowy 

Pneumatyczne poduszki

• Dodatkowe uchwyty do mocowania 
ładunku

• Punkt świetlny LED w przestrzeni 
ładunkowej 

• Skrzynki oraz pojemniki montowane 
pod podłogą skrzyni


