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Dane pojazdu:  

    Rodzaj pojazdu:  Movano L3 Typ podwozia:      platforma  DMC: 3.5t 

Rozstaw osi [mm] 4332 Kabina kierowcy: pojedyncza 

Koła tylne Pojedyncze Napęd: przód 

Wymiary 
wewnętrzne 
zabudowy [mm] 

Długość: 3672           Szerokość: 2036 Wysokość: 2385 

Typ zabudowy:  Zabudowa typu LAMBox Koniowóz PLATFORMA 

    

       

            

*Przedstawione zdjęcia mogą różnić się w zależności od wybranego wyposażenia pojazdu przez klienta  
i mają charakter poglądowy. 
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Wyposażenie standardowe  

konstrukcja kontenera wykonana z płyt warstwowych typu „Sandwich”, gdzie rdzeń ścian stanowi 
pianka XPS o gr. ścian 28 mm z poszyciem zewnętrznym i wewnętrznym z laminatu poliestrowo – 
szklanego w kolorze białym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wysokość podłogi od podłoża w pojeździe niezaładowanym 670 mm 

system łączenia ścian oparty na profilach aluminiowych, malowanych proszkowo 

podłoga zabudowy wykonana ze sklejki wodoodpornej 

od strony pasażera trap do wprowadzania koni  

wzmocniona ściana grodziowa 

okno dachowe- otwierane 

po 1 oknie w ścianach bocznych 

dodatkowa przestrzeń dla dżokeja z tyły zabudowy 

 

wewnątrz standardowego światła LED dwa razy 

oświetlenie zewnętrzne – obrysowe diodowe, zgodne z przepisami KD i UE 
wyposażenie zewnętrzne zgodne z przepisami o warunkach technicznych dopuszczenia do ruchu 
drogowego 
fartuchy przeciwbłotne 

nadkola z tworzywa sztucznego  

Przegroda między końmi 
Podwyższone dzielenie miedzy końmi 
Wentylator nawiewny - wywiewny 
Stopień wejściowy tylny 
Pokrycie gumą -  na ścianach i podłodze 
Pokrycie gumą -  na trapie 

Alkowa 

Alkowa wykonana z laminatu poliestrowo szklanego, lakierowana na kolor nadwozia, wyposażona 
w antenę z instalacją, podwyższająca kabinę kierowcy o 820 mm, kubatura 1,8 m3 z izolacją 
termiczną, akustyczną, tapicerowana z dodatkowymi schowkami. 

DODATKOWA PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA - dostęp z przestrzeni ładunkowej. Dodatkowa 
powierzchnia załadunkowa, dotyczy lekkich paczek, dokumentów, rzeczy osobistych, długich 
przedmiotów, max nacisk 180kg. Alkowa wewnątrz pokryta top kotem. 
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