
Přepravník malých hospodářských zvířat Nugent LLS84 
je vyráběný na zakázku a tím se odlišuje od ostatních 
přepravníků na trhu. S plným typovým schválením 
(ECWVTA) ocení každý zemědělec pozornost k detailu 
- plně svařovaný, žárem pozinkovaný podvozek, příčník 
rámu pro větší tuhost a pevnost, odolné pneumatiky a 
hospodářské osvětlení. To vše poskytuje vynikající kvalitu 
konstrukce, pevnost, dlouhou životnost a vynikající tažné 
vlastnosti.

Pomocný rám je plně žárově pozinkovaný a může být 
opatřen dělící příčkou vyrobenou z oceli, jež umožní 
další vnitřní pevnost. Inovativní konstrukce ve spojení s 
dlouhodobými zkušenostmi předního výrobce speciálních 
přívěsů daly vzniknout perfektnímu přepravníku pro skot, 
ovce, koně a jiná hospodářská zvířata.

Přepravník malých hospodářských zvířat Nugent si lze vybrat 
ze dvou modelů. K dispozici s jednou či dvěma nápravami, 
o maximální hmotnosti 1400 kg nebo 2000 kg nabízí ve 
standardním provedení mnoho potřebných vlastností.

Standardní výbava

• Brzdy a nápravy od předního výrobce
•  Automatická reverzní hlavice  

(semi-automatická blokovací hlava)
• Uzamykatelná hlavice a opěrné kolo pro velké zatížení
•  30 mm dřevěná podlaha s 3mm jednolitým protiskluzovým 

hliníkovým plechem
• Hliníkové nakládací branky
• 13ti kolíková zásuvka
• Boční dveře
• Ochranný hliníkový pás u nakládacích branek
• 3 mm překryvné krytí hran, dvojitě spojené a utěsněné
• Komerční osvětlení s gumou v zadní části a plně utěsněné
• Vynikající provzdušňování

Volitelné doplňky

• Sběrná nádrž na kaly - celosvařovaná a utěsněná
• Dělící příčka
• Vnitřní osvětlení
• L.E.D. světla
• Sada rezervního kola

Manufactured with Pride

Leaf Springs

Robustní litá závěsná hlavice 
a opěrné kolečko vyvinuté 
pro velké zatížení 

PřePravníky malých 
hosPodářských zvířat

Pevná, žárem pozinkovaná ocel
Skvělé odvětrávání

Odolné pneumatiky
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Přepravník hospodářských zvířat s jednou nápravou a bočními větracími otvory 

model
standardní 

PřePravník -   
kÓd ProdUktU

výkloPný Přední 
Panel – kÓd 
ProdUktU

náPravy PneU celková 
hmotnost

Provozní 
hmotnost 

vnItřní rozmĚry
dxŠxv (mm)

celkovÉ rozmĚry
dxŠxv (mm)

LLS84 Single 11266 N/A 1 165R13C 1.400 kg 500 kg 246x123x150 378x176x203.5

LLS84 11272 N/A 2 165R13C 2.000 kg 600 kg 246x123x150 378x176x203.5

Výše uvedené specifikace jsou přibližné, v důsledku neustáleho vývoje našich přepravníků může tedy dojít ke změnám a úpravám.

Manufactured with Pride

PřePravníky malých 
hosPodářských zvířat

Přepravník hospodářských zvířat se dvěma nápravami a zadními nakládacími vrátky

Distributor pro Nugent Trailers
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