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KoÀsk˘ pﬁepravník Big Star

MRO 7 KL - koÀsk˘ pﬁepravník pro dva konû

Je nov˘ celolaminátov˘ koÀsk˘ pﬁepravník
pro dva konû s odlehãen˘m Ïárovû
pozinkovan˘m podvozkem.
Aerodynamick˘ tvar pﬁívûsu sniÏuje odpor
vzduchu a spotﬁebu paliva pﬁi pﬁepravû.

Boky vodovzdorná foliovaná pﬁekliÏka,
stﬁecha vyrobená z laminátu.
MoÏnost boãního v˘stupu pro konû.

·iroká barevná ‰kála
Pﬁívûs je nabízen ve 184 barevn˘ch
odstínech dle RAL a 25 odstínech barev
metalizovan˘ch.
U pﬁepravníku je moÏná i kombinace barev.
Vybavení pﬁívûsÛ
Pﬁívûs je kompletnû vybaven
pro bezpeãnou pﬁepravu 2 koní.
K vybavení pﬁívûsu patﬁí:
vnitﬁní osvûtlení, rezervní kolo, 2 ks zakládací
klíny, stﬁedová dûlící pﬁíãka, 4 ks polstrované
zaji‰Èovací závory, polstrování pﬁívûsu,
podlahová protiskluzová guma o síle 15 mm,
krmn˘ Ïlab, zavazadlov˘ prostor s vû‰ákem
na dvû sedla, vû‰ákem na postroje, podpûrné
koleãko, plastová otevírací okna, pomocné
plynové vzpûry na zvedání zadní rampy,
moÏnost dovybavení laminátov˘mi aerodynamick˘mi blatníky.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
délka vnější: . . . . . 4550 mm
Typ

TECHNICKÉ ÚDAJE:
délka vnější: . . . . . 4550 mm
Typ
délka
MRO 7 KP

Rozměry ložné plochy
délka
šířka
výška

Celková
hmotnost

výška celková: . . . . . 2850 mm
Pohotovostní
hmotnost

Užitečná
hmotnost

BIG
STAR

3330 mm 1640 mm 2200 mm

2000 kg

820 kg

1180 kg

TOP
LINE

2800 mm
*1900 mm 1640 mm 2200 mm

2500 kg

1300 kg

1200 kg

Celková
hmotnost

Pohotovostní
hmotnost

Užitečná
hmotnost

1610 mm

2000 kg

790 kg

1230 kg

2100 mm

KoÀské pﬁepravníky pro ãtyﬁi konû
se ‰atnou pro obsluhu

Boky vodovzdorná foliovaná pﬁekliÏka,
stﬁecha plachtová.

Boky vodovzdorná foliovaná pﬁekliÏka,
stﬁecha plachtová.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
5550 mm,

šířka vnější: ....

Typ
délka

výška celková: . . . . . 2850 mm

Ložná plocha
šířka
výška

KoÀské pﬁepravníky pro tﬁi konû

délka vnější: ...

šířka vnější: . . . . . 2080 m

2760 mm

šířka vnější: . . . . . 2080 m

TECHNICKÉ ÚDAJE:
2260 m,

výška celková: ....

2900 mm

délka vnější: ... 6550 mm, šířka vnější: .... 2240 m, výška celková: .... 2900 mm

Ložná plocha
šířka
výška

Celková
hmotnost

Pohotovostní
hmotnost

Užitečná
hmotnost

Pro 3 koně

4000 mm

2200 mm

2200 mm

2500 kg

990 kg

1510 kg

Pro 4 koně

5400 mm

2200 mm

2200 mm

3500 kg

1300 kg

2200 kg

* šatna

KoÀsk˘ pﬁepravník Top Line

KoÀsk˘ pﬁepravník Top Line je vybaven v pﬁední ãásti ‰atnou
s vnitﬁním osvûtlením, stolkem a lavicí.
·atnu je moÏno vyuÏívat jako malou kanceláﬁ,
eventuelnû k nouzovému pﬁespání.

KoÀské pﬁepravníky MARO
jsou nejoblíbenûj‰í
a nejprodávanûj‰í pﬁívûsy
v ãeské republice.
http://www.podlesak.cz e-mail: podlesak@podlesak.cz
v˘roba ● prodej ● pÛjãovna pﬁívûsÛ
370 01 Planá u â. Budûjovic
tel.: 038/721 03 04, fax: 038/721 03 04

prodej ● pÛjãovna pﬁívûsÛ
JiÏní spojka - ·tûrboholy, Praha 10
tel.: 02/727 008 25, fax: 02/727 008 31

Obchodní zástupce

