WARSZAWA,OBSZAROWA 3
TEL. 510 66 35 66

PRZYCZEPA PODŁODZIOWA – JEDNOOSIOWA – MODEL P750/A3

Model
Przeznaczenie
Długość
Szerokość z błotnikami
Szerokość ramy bez błotników
Wysokość
DMC
Masa własna
Ładowność
Rama
Konstrukcja
Oświetlenie
Koła

P750/A3
Skutery wodne, pontony, mniejsze łódki, pychówki
425cm + WYSUW 55cm
170cm
133cm
48cm rama, 68cm błotniki
550kg lub inne na życzenie: 650kg, 750kg
130kg
400kg lub 500kg lub 600kg
Profil główny 80x40, ścianka grubości 3mm
W całości spawana, łącznie z dyszlem, ocynk ogniowy
Demontowana belka tył+ obrysówki, lampy, ośw. tabl
13” 155/70

RAMPA przyczepy – lawety – busy – przyczepy podłodziowe – dłużyce – przyczepy specjalistyczne
wypożyczalnia – sprzedaż – serwis – sprzedaż części
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Wyposażenie standardowe:
dziobnica i wciągarka na pasie Knott - regulowana
rolki denne/ułatwiające wodowanie
płozy / boczne łoża wraz z uchwytami – regulowane
mechanizm zaczepu wraz z uchwytem wtyczki
kompletne oświetlenie i demontowana wysuwana belka
koło podporowe wraz z uchwytem
uchwyty do mocowania pasów
zawieszenie – oś skrętna knott 750kg
łożyska kompaktowe, wodoodporne knott

1 szt.
2 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
4 szt.
1 szt.
2 szt.

Wyposażenie dodatkowe:
koło zapasowe wraz z uchwytem
dodatkowe rolki denne z uchwytem
dodatkowe rolki boczne z uchwytem

300zł
150zł /szt.
200zł /szt.

Kompletnie wyposażona przyczepa przeznaczona do przewozu pontonów, skuterów
wodnych, mniejszych żaglówek, łódek żeglarskich, kajaków i tzw. pychówek. Dzięki
przemyślanej konstrukcji i bardzo dobremu wyważeniu pozwala osiągać większe prędkości
na drodze, przy zachowaniu stabilności i bezpieczeństwa jazdy
Przedłużony dyszel – ułatwia wodowanie jednostki na slipie, a dzięki spawanej, nie skręcanej
konstrukcji – pozwala na długotrwałą i bezproblemową eksploatację przyczepy, bez obaw o
sztywność jej ramy.
Kompaktowe i wodoodporne łożyska gwarantują wieloletni brak problemów z układem
jezdnym.
Przyczepa jest w całości ocynkowana ogniowo, posiada homologację europejską, a jej
konstrukcja oparta jest o sprawdzone rozwiązania, co gwarantuje jej łatwe i bezproblemowe
użytkowanie przez lata.
Znajdująca się na wyposażeniu wciągarka marki Knott z obudową z mocnym pasem
nieabsorbującym wody, ułatwia wodowanie jednostki i jej wyciąganie z wody.
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Sprzedawane przez nas przyczepy posiadają komplet dokumentów niezbędny do szybkiej rejestracji:
- faktura VAT
- homologacja europejska
- oświadczenie dot. masy przyczepy, parametrów technicznych
- umowa dealerska.
Dzięki temu, w dowodzie rejestracyjnym będziecie Państwo widnieć jako pierwsi właściciele
przyczepy, przegląd techniczny jest bezterminowy i się go nie wykonuje, a rejestracja przebiega
szybko i kosztuje niewiele ponad 120zł.
Na życzenie Klienta możemy dokonać rejestracji przyczepy swoim urzędzie lub wysłać dokumenty do
rejestracji – tak by legalnie odebrać sprzęt z naszego placu wraz ze swoją tablicą rejestracyjną.
Przyjmujemy zamówienia na przyczepy zmodyfikowane, z dodatkowym wyposażeniem lub
osprzętem. Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod nr 510 66 35 66 lub mailowo
biuro@rampa.com.pl
Do zamówienia przyczepy nietypowej wystarczy 30% kaucji zabezpieczającej, płatnej na nasz
rachunek bankowy Santander 57 1090 1753 0000 0001 3104 1702
Prowadzimy również sklep z akcesoriami do przyczep – takimi jak dodatkowe podpory, dziobnice,
pasy ładunkowe, czy częściami zamiennymi – serwisowymi. Posiadamy na stałe w ofercie wszystkie
części niezbędne do właściwego serwisowania oferowanych przez nas przyczep. Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować naszym Klientom – tak by dobrać odpowiedni do ich
potrzeb sprzęt. Serdecznie zapraszamy!
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