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CAROSARE LADĂ CU OBLOANE 400 ŞI PRELATĂ 

 
 
Vehicul carosat:  3.5T  
Tip vehicul carosat: Orice Tip 
Cabină:   simplă 
Ampatament:  4035 mm 
Categoria de folosinţă:  Autoutilitară/ BA06 cu prelată 
Masa totală:  3500 kg 
Lungime exterioară: 4570 mm 
Lungime interioară: 4500 mm 
Inălţime interioară: 1920-2220 mm reglabila 
Lăţime exterioară: 2170 mm 
Lăţime interioară: 2100 mm 
 
 
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ SUPRASTRUCTURĂ 
 

o Şasiu suplimentar şi platformă Observaţii 
 - şasiu suplimentar din aluminiu 108 mm  
 - traversă din profile aluminiu 90 mm  
 - ramă cadru din aluminiu 90 mm  
 - podea din mowipan antiderapant 15 mm  
 - cârlige ancorare marfǎ 10 buc  
 - lămpi gabarit suptrastructură 8 buc  
o Obloane,  panou frontal şi structură  
 - stâlpi mijloc din oţel  2 buc  
 - stâlpi spate din oţel 2 buc  
 - prelungire şasiu+vopsire in culoarea şasiului -   
 - obloane laterale  şi spate din Aluminiu, rabatabile 400 mm  
 - panou frontal din aluminiu 800 mm  
 - stâlpi rabatabili mijloc pt. încărcare laterală   2 buc  
 - scară urcare pe oblonul din spate 1 buc  
 - apărători noroi 2 buc  
 - structură prelată din oţel 1 buc  
 - prelată standard (folie pvc 650gr/mp) 1 buc  

    
    

Greutate suprastructură  TBD   
Garanţie - 24 luni 
Echipare conform normelor RAR în vigoare 
Omologare RAR  

 

 
 
Opţionale: 
 - cabină de dormit alba si sirocou WEBASTO 
 - carlig remorcare 
 - deflectoare laterale 
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Parametrii tehnici: 
     

o Şasiu suplimentar din aluminiu;     
o Traverse din aluminiu;      
o Ramā din aluminiu;      
o Articulaţie pentru obloane tip TIR 90;    
o Obloane rabatabile din aluminiu eloxat 400 mm;   
o Scară de urcare pe oblon;     
o Vopsire suprastructură;     
o Podea mowipan antiderapantā 15 mm; 
o Masticare podea; 
o Lămpi gabarit;      
o Protecţie cabinā cu înălţimea de 1250 mm; 
o Structură prelată din oţel; 
o Sudare MIG/MAG; 
o Scândură pentru prelată rindeluită; 
o Prelată standard+cablu vamal 
o Apărători de noroi cu margine dreaptă;      
o Greutate suprastructură ~  750 kg; 

 

 
 

A – Ampatament: 4035 mm 
Lext – Lungime exterioară: 4500 mm 
Înălţime obloane: 400 mm 

 
ü Proiect RAR, omologare, eliberare CIV; 
ü Declaraţie de conformitate;   
ü Garanţie 24 luni.  

 
 


