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Neptuns UNI N7-255 är en fantastisk trailer som är byggbar precis så som du vill ha den. Köp
trailern i grundutförande och köp till de tillbehör du behöver. På så sätt skapar du din ultimata
trailer för alla dina behov.
Slänga - skräp trialer
ATV trailer
MC trailer
Maskin trailer
Flytt trailer
Användningsområdena är oändliga...
Släpet är av mycket hög kvalitet rakt igenom. Ingenting har lämnats åt slumpen. Denna trailer
har allt du behöver.
Neptun är ett varumärke inom Trigano Trailers som är Europas största tillverkare av släpvagnar.
Att vi dessutom är auktoriserade återförsäljare för Trigano / Neptun gör att vi har tillverkaren i
ryggen och kan erbjuda fullständig garanti och produktsupport på våra släpvagnar.
Mycket robust ramkonstruktion
Helsvetsat chassi och dragbalk liksom genomgående rambalkar
längst bägge sidorna på hela vagnen i U-profil. Dessutom har
UNI-modellerna tre tvärgående balkar för att ge en extremt robust
ramkonstruktion.
Bra och säkra köregenskaper
Svetsad V-dragstång med förstärkning, oberoende hjulupphängning
med gummitorsions fjädring ger säkra och goda köregenskaper.
Stort urval av tillbehör
En stor fördel med UNI utöver bredden på 1660 mm är det stora
urvalet av tillbehör. Du kan montera praktiskta extrasidor, nätgrind,
ramp, vinsch och vinschstolpe. Den verkliga fördelen är att du
kan kombinera alla tillbehör med varandra. Du kan t.ex. montera
nätsidor ovanpå extrasidor. UNI är därför en släpvagn för alla behov.
Maskin lastsäkring
Surrningsöglor i alla 4-hörnen och i mitten säkrar din last optimalt.
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Surrningsöglorna är monterade på flaket i den svetsande ramen.
Det ger ännu säkrare fixering av tung och värdefull last som t.ex.
maskiner.
Skyddade multifuntionslampor
Multifunktions bakljus monterade under den öppningsbara bak
lämmen. Därigenom är alla anslutningar till lamporna skyddade mot
fukt, rost, ärg mm. på bästa sätt så att de kan fungera i många år.
Smidig och praktisk av- och på- lastning
Alla UNI modellerna är utrustade med manuell tipp. Med
valfri ramp görs på- och av- lastning av maskiner smidigt och
praktiskt. Med den monterade gasdämparen stannar flaket uppe och
fälls mjukt och smidigt ner över tyngdpunkten.
Invändigt mått:
255 x 166 x 10 cm
Totalvikt: 750 kg
Lastvikt: 560 kg
Däck: 155/70 R13
I priset ingår endast trailernutan stödhjulet eligt bild 1-3. De övriga tillbehören går att köpa till.
Släpet säljes endast för avhämtning i våra butiker (Täby & Karlstad) - ej på internet med
hemleverans (än så länge)

