
Radio DAB cu Bluetooth

845 lei +TVA

Servieta documente

345 lei +TVA

Huse scaune

620 lei + TVA

CATALOG ACCESORII

Această geantă de lucru de mare 

capacitate, proiectată corespunzător 

pentru a fi instalată pe scaunul 

pasagerului, este ideală pentru creșterea 

spațiului de depozitare la bord. Tabletele, 

cataloagele și instrumentele mici sunt 

păstrate în ordine și gata de utilizare.

Huse pentru scaune rezistente fabricate din materiale 

extrem de rezistente și durabile.



Proiectoare ceata

780 lei + TVA

Carlig remorcare

2465 lei + TVA pt Roata Simpla

2520 lei + TVA pt Roata Dubla

225 lei + TVA

Pentru o iluminare mai bună în caz de 

vizibilitate redusă.

Pentru remorcare sigură de până la 1.200 kg.

Inaltatoare 

suplimentare Roll Bar

Aceste inaltatoare Roll Bar, construite din 

oțel galvanizat foarte rezistent, sunt 

esențiale pentru transportul în siguranță a 

obiectelor lungi. Kitul este potrivit pentru 

toate versiunile basculante.



Roll Bar

1345 lei + TVA pt Roata Simpla

1400 lei + TVA pt Roata Dubla

Protectie praguri

105 lei + TVA

890 lei + TVA pt Roata Simpla 920 lei + TVA pt Roata Dubla

Set de anvelope de rezervă care include o roată completă aprobată, sub coșul carcasei vehiculului și 

un sistem antifurt.

Kit Roata rezerva

Protecție extrem de rezistentă și robustă a 

cabinei din spate construită din oțel zincat. 

Capacitate de încărcare 200 kg (exclusiv pe 

protectorul cabinei la un unghi de 60 °).

Benzi de protecție a pragului ușii din 

material rezistent la abraziune.



2985 lei + TVA 

340 lei + TVA

205 lei + TVA

Scara acces bena marfa

Scara foarte rezistenta și robusta, care facilitează 

accesul la bena. Scara trebuie instalată pe partea 

interioară a benei. Capacitate  150 kg.

Priza de putere (PTO) - pt 

carosari diverse

Priza de putere actionata electromagnetic, pe cutie. 

Cuplu maxim: până la 138 Nm.

Scara acces in cabina (partea 

soferului)

Scara foarte rezistenta și robusta construita din oțel 

galvanizat. Capacitate  150 kg.



Suport obiecte lungi 

1095 lei + TVA pt Roata Simpla

1150 lei + TVA pt Roata Dubla

Mocheta sub scaune

60 lei + TVA

Covorase de cauciuc

205 lei + TVA

Suportul scării din spate, conceput pentru a oferi cea 

mai bună soluție pentru transportul obiectelor lungi, 

este construit din oțel galvanizat foarte rezistent. 

Capacitate de încărcare 200 kg (exclusiv pe suportul 

scării la un unghi de 60 °). Combinat cu Roll Bar ul, 

reprezintă o soluție perfectă de transport.

Benzi de mocheta construite pentru a proteja și 

ascunde șinele scaunelor.

Pereche de covoare din cauciuc, durabile și 

rezistente  chiar și în cele mai exigente 

medii de lucru.



Covorase din mocheta

105 lei + TVA

Cutie scule 

849 lei + TVA

Cutia de instrumente de sub bena  a fost 

concepută pentru a crea spațiu de stocare 

suplimentar pentru articolele care altfel ar 

fi lăsate in bena. Cutia este construită dintr-

un material foarte rezistent și este 

asigurată printr-o încuietoare. Capacitate 

17 litri.

Covorase din mocheta concepute exclusiv pentru NP6. 

Aceste covorase sunt modelate pentru a se potrivi 

perfect pe podeaua vehiculului.


