
Pozycje oznaczone * można zamówić za dodatkową opłatą 

Model: SimpleDrop Base

Podwozie, nadwozie

1 Belka skrętna AL-KO (750 kg) bez amortyzatorów,rolki hamulcowej, dyszel prosty +

2 Belka skrętna AL-KO (750 kg) z amortyzatorami,rolką hamulcową, dyszel prosty *
3 Belka skrętna AL-KO (1000kg) z amortyzatorami,rolką hamulcową, dyszel prosty *
4 Belka skrętna AL-KO (1000kg) z amortyzatorami,rolką hamulcową, dyszel kształt V *
5 Felgi stalowe J5.5x15, PCD 4x100 , opony 185x60 R15 +

6 Felgi alu J6.5x15, PCD 5x112  , opony 215x65 R15 *
7 Dodatkowe drzwi po lewej stronie *
8 Koło podporowe +

9 Oświetlenie zewnętrzne LED +

10 Oświetlenie drogowe LED +

11 Złącze 13pin z funkcją ładowania akumulatora od  alternatora samochodowego +

12 Złącze do podłączenia zewnętrznego 230V CEE17 +

13 Zewnętrzna szyjka wlewu zamykana korkiem +

14 Gniazdo zewnętrzne 12V (podłączenia panelu FV lub oświetl. Markizy ) +

Wnętrze

15 Wnętrze : sklejka o wysokiej odporności na wilgoć, eko lakier +

16 Wnętrze wykończone materiałami tekstylnymi *
17 Szuflady do przechowywania butów i ubrań +

18 Oświetlenie wewnętrzne LED +

19 Wewnętrzne gniazda USB 2 szt +

Kuchnia

20 Szuflada do przechowywania (3 duże+2 małe+1 na sztućce), półka górna +

21 Wykończenie blatu plastikiem odpornym na zarysowania +

22 Zlewozmywak  z kranem elektrycznym +

23 Zbiornik na wodę 60L z pompą +



24 Organizer na łyżki/widelce/noże +

25 Gniazdo 230V +

26 Gniazdo USB 1 szt +

27 Gniazdo do lodówki +

28 Woltomierz (kontrola naładowania akumulatora) +

29 Ładowarka akumulatorów 7A z funkcją szybkiego ładowania +

30 Akumulator 56 a/h kwasowo-ołowiowy +

31 Akumulator Bosch 90 a/h *
Dodatkowe opcje

32 Relingi dachowe do 200 kg *
33 Prysznic na zewnątrz *
34 Moskitiera na drzwiach (zestaw 2 szt) *
35 Materac piankowy ortopedyczny 200х140х10 cm *
36 Otwierana klapa 40x40cm z moskitierą *
37 Radio MP3,Bluetooth, głośniki wewn. 2, kuchnia- 2 *
38 Kuchenka gazowa jednopalnikowa *
39 Butla gazowa 5 l z reduktorem 30мbar *
40 Lodówka termoelektryczna *
41 Lodówka kompresorowa (Chłod.do -18°C,  poj. 18L) *
42 Uchwyt na ręczniki *
43 Mocowanie pod uchwyt rowerowy+13-pin *
44 Markiza 2.5х2.0m ( relingi są obowiązkowe)+oświetlenie *
45 Stół składany zewnętrzny *
46 Pokrowiec parkingowy na przyczepę *
47 Daszek na przedziale kuchennym z moskitierą *
48 Kompaktowy panel słoneczny 120W 10A *

Dodatkowe (opcjonalnie) osobiste logo na nadwoziu przyczepy 0

Pozycje oznaczone * można zamówić za dodatkową opłatą 

Wymiary i masa Wartość

Waga standardowa 500 kg

Maks. obciążenie haka holowniczego 75 kg

Maks. waga całkowita 750 kg

Wysokość zewnętrzna kabiny 135 cm

Wysokość wewnętrzna 115 cm

Wysokość całkowita  185 cm

Szerokość całkowita 195 cm

Długość całkowita z dyszlem 370 cm

Długość zewnętrzna kabiny 290 cm

Materac 200x140x10 cm




