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SZCZEGÓLNA NACZEPA NA SZCZEGÓLNĄ OKAZJĘ 

Q > W 2013 r. Kassbohrer - jeden z największych producentów naczep ciągnikowych obchodzi jubileusz 120-lecia 
istnienia i z tej okazji przygotował specjalną ofertę sprzedażową. Generalnym importerem tej marki w Polsce 
i krajach bałtyckich jest Timex S.A. 

Z
okazji jubileuszu Kassbohrer proponu
je swoim klientom nowy model nacze
py kurtynowej w specjalnej jubileuszo

wej cenie 19.999 euro. Limitowana edycja to 
tylko 120 szt., jednak początkuje ona całkowi
cie nową serię naczep. 

Nowa konstrukcja jest lżejsza od dotych
czasowej o prawie 700 kg, a jak wiadomo opty
malizacja ciężaru ramy daje niższe koszty 
i jednocześnie umożliwia przewożenie więk
szego ładunku. Naczepa ma budowę moduło
wą, co pozwala na wymianę lub późniejsze jej 

dozbrojenie w poszczególne elementy wypo
sażenia bez potrzeby ich spawania. Przednia 
ściana jest teraz stalowa wraz z płytą osłono
wą od wewnątrz, podobnie stalowe są kłonice 
tylne. Naczepy wyposażone są w specjalne 
wzmocnione plandeki i wszystkie posiadają 
w standardzie certyfikaty zabezpieczenia ła
dunku EN12642XL do 27.000 kg. Na życzenie 
klienci mogą otrzymać również certyfikaty Au
tomotive DC 9.5 lub certyfikat do przewozu 
napojów. Naczepy zabezpieczone są antykoro
zyjnie przez KTL, a obrzeże chronione jest 
przez masywny stalowy odbój. Oczywiście 
standardem pozostaje wyposażenie uzna
nych producentów, takie jak osie SAF, opony 

CoodYear, Continental lub w opcji Mi
chelin czy też dachy przesuw

ne Edscha. 

Zupełną nowością jest konstrukcja obrzeża 
ramy wyposażona w 118 par otworów do mo
cowania ładunku o wytrzymałości 2.500 kg 
każdy, a opatentowana przez Kassbohrer jako 
„K-Fix". Tutaj też zyskujemy szereg nowych 
możliwości mocowania ładunku poprzez do
kręcane pierścienie K-Ring oraz kieszenie 
na kłonice „K-Pocket". System kompatybilny 
jest również z dostępnymi na rynku systema
mi zabezpieczeń takich producentów jak np. 
LoadLock. Co ciekawe, w nowej naczepie „K-
-Fix" dostępny będzie teraz jako standard 
w naczepach burtowych. 

Ciągły rozwój i dążenie do poprawy jakości 
i atrakcyjności oferty przekładają się na różno
rodność i oryginalność produktów. Dziś 
Kassbohrer Fahrzeugwerke GmbH należy 
do wiodących producentów naczep i przyczep, 
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które są przystosowane do przewozu każdego 
rodzaju ładunku. 

Od 2010 roku Timex S.A. importuje pojaz
dy Kassbohrer'a, który w swojej ofercie po
siada zarówno naczepy burtowe i kurtyno
we, silosy, cysterny, jak i platformy czy na
czepy niskopodwoziowe. Szczególną pozycją 
w ofercie są pojazdy dedykowane do trans
portu substancji chemicznych, skonstru
owane pod indywidualne potrzeby klienta, 
z wieloma specjalistycznymi rozwiązaniami 
dedykowanymi. To właśnie dzięki elastycz
ności fabryki, jak również bardzo szerokiemu 
wachlarzowi możliwych rozwiązań technicz
nych Kassbohrer jest wybierany przez kolej
ne firmy jako marka, która zapewni najwyż
szą jakość i bezproblemową eksploatację 
przez następne lata. 

Wszelkie dodatkowe informacje znajdą 
Państwo na stronie internetowej: 

www.kaessbohrer.com.pl 

System K-Fix ułatwia mocowanie ładunku jubileuszowa naczepa Kassbohrer Nowe przednie mocowanie plandek 
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