
Pole na dane kontaktowe zabudowcy

Miejsce na zdjęcie zabudowanego pojazdu

IVECO / DiGiCROSS 70Cxx/DG 

Poniżej zostały opisane zabudowy hydrauliczne na podwoziu IVECO 70Cxx z zawieszeniem mechanicznym 

lub pneumatycznym o rozstawie osi 4750 mm lub 5100 mm z kabiną pojedynczą lub brygadową .

Zabudowa Typ DiGiCROSS – ID7H64

Zabudowa Typ DiGiCROSS – ID7H64 jest przeznaczona na podwozie 70Cxx z zawieszeniem mechanicznym 
lub pneumatycznym o rozstawie osi 5100 mm z kabiną POJEDYNCZĄ.

• wymiary platformy hydraulicznej 6400 mm x 2420 

mm 

• konstrukcja wykonana ze stali o podwyższonej 

wytrzymałości ocynkowana ogniowo

• część jezdna z paneli stalowych wzmocnionych

• miejsce mocowania wciągarki hydraulicznie 

przesuwne 

• odbojnice przeciw-rowerowe  lakierowane

• błotniki z chlapaczami 2 szt.

• lakierowanie najazdu pod kolor kabiny + alukanty

• hak holowniczy AL-KO uciąg zgodny z hom. pojazdu

• kula z przodu do transportu przyczep

• skrzynki narzędziowe 60x40x50 1 szt.  

• wyłącznik główny prądu z diodą LED

• oświetlenie pozycyjne boczne pomarańczowe LED 

6szt.

• oświetlenie pozycyjne biało-czerwone LED 2szt.

• hydraulika zasilająca z zamkami i regulacją ciśnienia

DiGiCROSS

05-300 Brzóze, ul. Graniczna 35,

gm. Mińsk Mazowiecki   www.digicross.pl



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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W dodatkowych pozycjach można wybrać sterowanie bezprzewodowe sterujące całą 

zabudową oraz inne akcesoria pomocy drogowej .



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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Kompletne pojazdy IVECO / DiGiCROSS posiadają homologację na Samochód Specjalny 

Pomoc Drogowa lub Ciężarowy Przewóz Pojazdów

Zabudowa Typ DiGiCROSS – ID7H61

Zabudowa Typ DiGiCROSS – ID7H61 jest przeznaczona na podwozie 70Cxx z zawieszeniem 
mechanicznym lub pneumatycznym o rozstawie osi 4750 mm z kabiną POJEDYNCZĄ

• wymiary platformy 6075 mm x 2420 mm

• konstrukcja wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości ocynkowana ogniowo



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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Zabudowa Typ DiGiCROSS –
ID7H54 jest przeznaczona na 
podwozie 70CxxD z zawieszeniem 
mechanicznym lub pneumatycznym o 
rozstawie osi 5100 mm z kabiną 
BRYGADOWĄ

• wymiary platformy 5400 mm x 

2420 mm

• konstrukcja wykonana ze stali o 

podwyższonej wytrzymałości

ocynkowana ogniowo

Zabudowa Typ DiGiCROSS – ID7H54

Szczegółowe specyfikacje zabudów na stronie www.digicross.pl
lub wysyłając zapytanie ofertowe na biuro@digicross.pl

Tel.  +48 500-254-754
Tel.  +48 512-519-526

DiGiCROSS 05-300 Brzóze ul. Graniczna 35 gm. Mińsk Mazowiecki


