TROJAN značkové přívěsy
Hradec Králové, Brněnská 1800, 500 08 Hradec Králové
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prodejny: Hradec Králové, Praha, Nové Město nad Metují, Vysoké Mýto, Lipůvka u Brna, Hodonín
Firma TROJAN vyvinula dokonalý přívěs
kategorie PROFESSIONAL. Na bázi této
typové řady jsou řešena dodatečná
vybavení sloužící k bezpečné přepravě
motocyklů. Přívěsy mají samostatný
pevný svařený rám z 3 mm silného
materiálu s výztuhami v exponovaných místech ložné plochy a podlahu
o tloušťce 12 mm. Dále silnou svařenou

oj s pomocným pojezdovým kolečkem
pro snadnou manipulaci a značkovou
nápravu KNOTT s dvouřadými bezúdržbovými ložisky. Kola jsou osazena pneumatikami Trailermax s vyšší nosností.
Přívěs je tak možné bez újmy přetížit.
Přední i zadní postranice jsou vyztuženy překližkou a hliníkovým plechem.
Na přání lze vyztužit i hřbety postra-

nic. Přívěs je vybaven pevnostními oky
zapuštěnými v podlaze. Celý výrobek je
precizně sestaven z kvalitních komponentů zpracovávaných firmou GAF,
s.r.o. – držitelem ISO 9001 a 14001 –
včetně použitých spojovacích materiálů. Přívěs je dobře vyvážen, což
zaručuje velmi dobré jízdní vlastnosti
i při vyšších rychlostech.
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TYP BE 7320U M1 – M3, M4 (sklopný)
Lehký subtilní přívěs
sloužící k přepravě
1–3 ks motocyklů
nebo čtyřkolky.
Přívěs je vybaven
samostatným nájezdem. Cena od 14 990
bez DPH
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TYP TR 7520S 2-moto universal (sklopný)
TYP TR 7523S 3-moto universal (sklopný)
Přívěs se vyrábí ve dvou modulových řadách o rozměrech ložné plochy
205 x 122 a 233 x 132 cm. Tento profesionální valníkový přívěs je vybaven přední rampou s dostatečným počtem úchytných bodů pro
zajištění motocyklu. Stačí pouze odejmout přední čelo, přívěs sklopit a můžete najíždět. Prodloužená oj zajistí, aby se přední rampa
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nesetkala při otáčení s tažným vozidlem. Cena od 24 900 bez DPH
Přívěsy s nástavbou
a uzamykatelným víkem.
TYP TR 7520S 1-moto universal
Tento přívěs doporučujeme
například k přepravě motocyklu
Do každého valna velké vzdálenosti. Motocykl je
níkového přívěsu
ušetřen turbulence, špíny a částic
lze vložit a upevnit
způsobujících jeho abrazi. Přívěs
samosvorný komlze použít i k případnému přenoponent k uchycení
cování v místě vyjížděk.
předního kola motocyklu. Motocykl
je bezprostředně
TYP TR 7520S N1C sklopný ( 205 x 122 x 120 cm)
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po nakládce autoTYP TR 7523S N1C sklopný ( 233 x 132 x 120 cm)
maticky zajištěn a poté ho lze v klidu uvázat k okům
umístěným v ložné ploše přívěsu. Dodáme vám tenTYP TR 7523TN1C dvouosý ( 233 x 132 x 120 cm)
to komponent a k němu, pokud budete mít zájem,
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jakýkoliv přívěs z naší nabídky. Cena komponentu
včetně montáže 1990 Kč bez DPH

TYP B1 billboardový

KVALITA BEZ
KOMPROMISŮ

Billboardový přívěs
Propagační přívěs o rozměrech dvou reklamních ploch 500 x 250 cm, nebrzděný,
celková hmotnost do 750 kg. Využitelný
pro mobilní i stacionární propagaci.

