Miejsce na zdjęcie zabudowanego pojazdu

ZABUDOWY WIELOOSOBOWE
W bogatej gamie produktów nadwoziowych firmy Carpol znajdują się zabudowy o czysto
zawodowym charakterze. Należy do nich również popularny w Polsce produkt- zwiększenie
liczby miejsc siedzących w samochodzie użytkowym jakim jest Iveco Daily.
Podział zabudów

Zabudowy dzielą się na takie wykorzystywane na krótkich trasach w celu dojazdu
pracowników wraz z narzędziami i materiałami na miejsce pracy i na takie które
służą do przewozów międzynarodowych na długich trasach. Jeden dodatkowy
rząd siedzeń daje możliwość przewozu do siedmiu osób przy zachowaniu ponad
3,5 metrowej ładowni. Zabudowa dziewięcioosobowa pozwala na wykorzystanie
pojazdu na długich trasach przy zachowaniu dużego bagażnika na walizki i
ewentualnie dodatkowe przesyłki.
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Pole na dane kontaktowe zabudowcy
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Zabudowy wieloosobowe

Układ 1 zdjęcie

Układ 2 zdjęć

Układ 3 zdjęć

Logo zabudowcy

Układ 2 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.

Układ 3 zdjęć
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Zabudowy warsztatowe
W naszej ofercie znajdują się zabudowy mobilnych
warsztatów z modułowym systemem szafek firmy
ALUCA. Jesteśmy jedynym importerem szafek w
Polsce. Zabudowy warsztatowe dostosowujemy do
indywidualnych potrzeb klienta. Szafki wyposażone są
w zamki, które uniemożliwiają samoczynne otwarcie
się szuflady bądź drzwiczek regału podczas jazdy.

Układ tekst w punktach + zdjęcie

Przedział pasażerski

Układ 2 zdjęć

Układ 2 zdjęć

Komfort podróżowania zapewnia obszerny przedział pasażerski wyposażony w komfortowe, profilowane fotele. W
opcji z możliwością regulacji pochylenia oparć i ze składanymi podłokietnikami. Dodatkowe rzędy siedzeń montowane
są za pomocą homologowanego i certyfikowanego systemu wzmocnień do płyty podłogowej Iveco Daily. W wersjach
dziewięcioosobowych fotele montowane są do szyn podłogowych, co umożliwia ich przesuwanie i demontaż w
zależności od aktualnych potrzeb transportowych, zapewniając pełną uniwersalność zabudowanego pojazdu.

Układ 3 zdjęć

Układ 3 zdjęć

Układ 3 zdjęć

Innym uzupełnieniem zabudowy są elementy wyposażenia dodatkowego, jakie mogą znaleźć się w samochodzie w
ramach zamówienia. Z pewnością, przydatne będą dodatkowe ogrzewanie, klimatyzacja czy wyciszenie wnętrza.

Logo zabudowcy

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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Przedział ładunkowy
• Wodoodporna, drewniana
sklejka z powłoką
antypoślizgową w kolorze
ciemnobrązowym
• Ściany wyłożone
wodoodporna sklejką w
kolorze szarym
• Dodatkowe uchwyty do
mocowania ładunku
• Poprzeczne drążki do
przewozu dłuższych ładunków
• Uchylana klapka w dolnej
części przegrody

Układ tekst + zdjęcie

Wymiary przestrzeni ładunkowej po zabudowie
opis

Eko 6/7*

Eko 9*

DŁUGOŚĆ MIERZONA PO
PODŁODZE

3780 mm

2780 mm

DŁUGOŚĆ NA WYSOKOŚCI
PRZEŁAMANIA PRZEGRODY

3500 mm

2500 mm

SZEROKOŚĆ MIERZONA PO
PODŁODZE

1745 mm

1745 mm

SZEROKOŚĆ MIĘDZY
NADKOLAMI

1320 mm

1320 mm

Układ tekst w punktach + zdjęcie

* Rzeczywiste wymiary przestrzeni ładunkowej mogą się nieznacznie różnić od podanych w tabeli. Przykładowe wymiary
przestrzeni ładunkowej dotyczą Iveco Daily L4 o rozstawie osi 4100.

Logo zabudowcy

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

