
Přepravníky hospodářských zvířat NUGENT jsou navr-
hovány, konstruovány a ručně vyráběny tak, aby odpovídaly 
všem nárokům a těžkým podmínkám přepravy hospodář-
ských zvířat. To je odlišuje od konkurenčních přepravníků 
na trhu. S plným typovým schválením (ECWVTA) ocení ka-
ždý zemědělec pozornost k detailu - plně svařovaný, žá-
rem pozinkovaný podvozek, příčník rámu pro větší tuhost  
a pevnost, odolné 650 pneumatiky, listové odpružení, pevná 
paprsková náprava a hospodářské osvětlení. To vše posky-
tuje vynikající kvalitu konstrukce, pevnost, dlouhou životnost 
a vynikající tažné vlastnosti.

Unikátní design dělených sklopných předních panelů umož-
ňuje proudění vzduchu pohybujícím se přívěsem. Tím snižuje 
odpor přívěsu a zlepšuje jeho tažnost. Další výhodou je fakt, 
že menší odpor vzduchu výrazně snižuje spotřebu paliva.

Pomocný rám je plně žárově pozinkovaný a opatřený dělící 
příčkou vyrobenou z oceli pro velké zatížení. Inovativní kon-
strukce ve spojení s dlouhodobými zkušenostmi předního 
výrobce speciálních přívěsů daly vzniknout perfektnímu pře-
pravníku pro skot, ovce, koně a jiná hospodářská zvířata.

Přepravníky hospodářských zvířat NUGENT nabízí širokou 
škálu variant, které zahrnují verze s výklopnými předními pa-
nely, vestavěnými koly, zvýšené (7 stop), nebo snížené ver-
ze. K dispozici jsou verze s maximální celkovou hmostnos-
tí 3500kg a již standardní výbava nabízí mnoho žádoucích 
předností. 

Standardní výbava
• Sedmilistové odpružení
•  Dělené sklopné přední panely (nejsou k dispozici u verze LLS84)
•  Odolné pneumatiky
• Brzdy a nápravy od předního výrobce zn. Knott
•  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
• Vnitřní dělící příčka s četnými úchyty k závěsu
• Vyztužená nákladová rampa
• 3 mm překryvné krytí hran, dvojitě spojené a utěsněné
• 6 mm dvojitý klín a pouzdrové zapřahovací montážní táhlo
• Šroubová závlačka a kloub s přírubou
• Kontrolní dvířka
•  Náhradní kolo s podporou (není standardně u snížené verze 

přepravníků)
• Vynikající provzdušňování

Volitelné doplňky
• Sběrná nádrž na kaly - celosvařovaná a utěsněná
• Klapky (závěsný a svorkový systém)
• Sklopné plošiny pro ovce
• Odnímatelné plošiny pro ovce
• Uzavíratelné odvětrávání
• Přídavné naháněcí branky
• Dělící příčka (LS85 a LLS84)
• Přepážky pro koně (k dispozici v přívěsech 12x7)
• Vnitřní osvětlení
• L.E.D světla

Listové odpružení

Vysokopevnostní,  
žárově pozinkovaná ocel

Robustní litá závěsná hlavice 
a opěrné kolečko vyvinuté 
pro velké zatížení 

Odolné pneumatiky

PřEPravNík Pro dobyTEk

Rezervní kolo
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Sedmilisté odpružení pro perfektně vyváženou nosnost a tlumení.

PřEPravNík Pro dobyTEk

ModEl
STaNdardNí 

PřEPravNík -   
kÓd ProdUkTU

vÝkloPNÝ 
PřEdNí PaNEl – 
kÓd ProdUkTU

NÁPravy PNEU CElkovÁ 
HMoTNoST

ProvoZNí 
HMoTNoST 

vNITřNí roZMĚry
dxŠxv (mm)

CElkovÉ roZMĚry
dxŠxv (mm)

LS85 10678 13045 2 165R13C 2000kg 740kg 2490x1530x1820 3780x2070x2310

LS105 13042 13043 2 165R13C 2700kg 880kg 3100x1530x1820 4250x2070x2310

LS106 12855 12856 2 650R16C 2700kg 940kg 3100x1805x1930 4250x2400x2600

LS126 12849 12850 2 650R16C 3500kg 1220kg 3710x1805x1930 4900x2400x2600

LS126 Tri 12952 12953 3 175/75R16 3500kg 1260kg 3710x1805x1930 4900x2400x2735

LS146 12954 12955 2 650R16C 3500kg 1420kg 4320x1805x1930 5605x2400x2600

LS146 Tri 12851 12852 3 175/75R16 3500kg 1460kg 4320x1805x1930 5605x2400x2735

LLS84 Single 11266 N/A 1 165R13C 1400kg 500kg 2460x1230x1500 3780x1760x2035

LLS84 11272 N/A 2 165R13C 2000kg 600kg 2460x1230x1500 3780x1760x2035

Výše uvedené specifikace jsou přibližné, v důsledku neustáleho vývoje našich přepravníků může tedy dojít ke změnám a úpravám.
K dispozici jsou také verze přepravníků hospodářských zvířat NUGENT s vestavěnými koly nebo zvýšená verze přepravníku (7 stop).

Sklopné plošiny pro ovce jsou pohodlně a bezpečně uschované a umožňují 
jednoduchý přístup. Lze je rozvinout bez použití dalšího nářadí či speciální výbavy.

Distributor pro Nugent Trailers

Výhradní dovozce 
pro ČR a SK:
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Kombinací pokročilé technologie s nejlepšími materiály je pře-
pravník koní Nugent Spirit Horse esteticky působivý, ale co 
je důležitější, je navrhnut a konstruován pro dlouhou životnost, 
čímž se odlišuje od jiných přepravníků koní na trhu. S plným 
schválením typu (ECWVTA) ocení každý majitel koně výjimečný 
smysl pro detail. Zatahovací opěrné kolečko znamená, že majitel 
nebude mít žádné nepříjemnosti s odpojováním. Zaoblená přední 
skořepina zvyšuje prostor uvnitř přívěsu a rezervní kolo je uloženo 
úhledně na přední nápravě. Přepravník koní Nugent  používá pa-
rabolické listové odpružení,  které zajišťuje lepší tlumení nárazů, 
stejně jako rovnoměrné rozložení váhy přes nápravy a tím vyni-
kající tažné vlastnosti.

Trubkový střešní rám z antikorozní oceli spolu s hliníkovými verti-
kálními lištami a plně pozinkovaným podvozkem zajišťují výjimeč-
nou pevnost a stabilitu. Větrání je zajišťeno dvěma vícesměrnými 
větracími otvory a střešním ventilátorem uvnitř přívěsu a tím je 
umožněno maximální proudění vzduchu. Každý z nich může být 
otevřený nebo zavřený, dle momentální potřeby. Protlačovaná 
hliníková podlaha je pokryta odnímatelnou gumovou podlážkou 
s vynikajícími protiskluzovými a opotřebovávacími vlastnostmi. 
Odnímatelné střední dělící příčky byly vyvinuty s použitím kom-
pozitních materiálů, které zajišťují pružnost a odolnost.
 
Zajišťovací závora ve dvou výškách, spolu s bezpečnostním 
uvolňovací systémem na vnější straně znamená, že vaše koně 
mohou cestovat v pohodlí a bezpečí. K dispozici o maximální 
hmotnosti 2700 kg, nabízí standardní provedení mnoho žádou-
cích vlastností.

Standardní výbava
• Parabolické listové odpružení
• Pozinkovaný ocelový podvozek
• Semiautomatické zapojení se zatažitelným opěrným kolečkem
• Střední dělící příčky s polohovatelnými bezpečnostními závorami
• Montovaná hliníková podlaha
• Uzamykatelné dveře pro obsluhu
• Vrchní gumová podlážka s dlaždicovým uchycením
• Protiskluzová guma na přední a zadní rampě
•  Vícesměrné vnitřní vzduchové větrací otvory se střešním ventilá-

torem
• Zadní závěsné větrací dvěře
• Pozinkovaný chránič předního okna
• Vnitřní L.E.D. světlo (přepínatelné)
• Závěsné a upevňovací prvky z korozivzdorné oceli 
• Vnější vysoko a nízko úrovňová bodová L.E.D. světla
• Rezervní kolo v odolném krytu
•  Dostupný ve třech základních barvách – černá, stríbrná nebo 

bordo

Volitelné doplňky
• Sedlovna (odstranitelná), plastová nebo kovová
• Vnější postranní panely dostupné ve všech odstínech RAL
• Pozinkované chrániče bočních oken
• Přídavné vysocevýkonné brzdové světlo
• Vylepšené koncové L.E.D. světlo
•  Zajišťovací závora v celé šíři přepravníku
• Zadní dvoukřídlé nebo stájové dveře 
• Vylepšené hliníkové přepážky
• Litá kola
• Přepážka k hlavám koní
• Vnitřní polstrování
• Nádrž na vodu – objem 80 litrů

Parabolické listové odpružení

Semiautomatické zapojení se 
zatažitelným podpěrným kolečkem

PřEPravNíky Na koNĚ

Vícesměrné vnitřní vzduchové větrací 
otvory se střešním ventilátorem

Veškeré závěsné a upevňovací prvky 
z korozivzdorné oceli 

Hliníková podlaha 
se svrchní gumovou podlážkou

Vysocevýkonná L.E.D.
bodová světla

Manufactured with Pride

ModEl
STaNdardNí 

PřEPravNík -   
kÓd ProdUkTU

vÝkloPNÝ 
PřEdNí PaNEl – 
kÓd ProdUkTU

NÁPravy PNEU CElkovÁ 
HMoTNoST

ProvoZNí 
HMoTNoST 

vNITřNí roZMĚry
dxŠxv (mm)

CElkovÉ roZMĚry
dxŠxv (mm)

LS85 10678 13045 2 165R13C 2000kg 740kg 2490x1530x1820 3780x2070x2310

LS105 13042 13043 2 165R13C 2700kg 880kg 3100x1530x1820 4250x2070x2310

LS106 12855 12856 2 650R16C 2700kg 940kg 3100x1805x1930 4250x2400x2600

LS126 12849 12850 2 650R16C 3500kg 1220kg 3710x1805x1930 4900x2400x2600

LS126 Tri 12952 12953 3 175/75R16 3500kg 1260kg 3710x1805x1930 4900x2400x2735

LS146 12954 12955 2 650R16C 3500kg 1420kg 4320x1805x1930 5605x2400x2600

LS146 Tri 12851 12852 3 175/75R16 3500kg 1460kg 4320x1805x1930 5605x2400x2735

LLS84 Single 11266 N/A 1 165R13C 1400kg 500kg 2460x1230x1500 3780x1760x2035

LLS84 11272 N/A 2 165R13C 2000kg 600kg 2460x1230x1500 3780x1760x2035

T: 00420 777 763 663
E: daniel.borovka@seznam.cz
W: nugentengineering.com

             © Copyright Nugent 2015. Všechna práva vyhrazena.
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Parabolické listové odpružení pro perfektně vyváženou nosnost a tlumení.

PřEPravNíky Na koNĚ

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

Přepravník koní Nugent Spirit Horse je nejen esteticky působivý, 
ale je především konstruován pro dlouho dobu životnosti.

Distributor pro Nugent Trailers

ModEl kÓd ProdUkTU NÁPravy PNEU CElkovÁ 
HMoSTNoST

ProvoZNí 
HMoTNoST

vNITřNí roZMĚry
dxŠxv (mm)

CElkovÉ roZMĚry
dxŠxv (mm)

Spirit 25 - Černá 10905-Black 2 165/R13 2700kg 1100kg 3500x1795x2300 4710x2278x2830

Spirit 25 - Stříbrná 10905-Silver 2 165/R13 2700kg 1100kg 3500x1795x2300 4710x2278x2830

Spirit 25 - Bordo 10905-Bordeaux Red 2 165/R13 2700kg 1100kg 3500x1795x2300 4710x2278x2830

Spirit 25 - Barva na zakázku 10905-Spray 2 165/R13 2700kg 1100kg 3500x1795x2300 4710x2278x2830

Spirit 20 - Černá 11585-Black 2 165/R13 2700kg 1010kg 3285x1655x2300 4550x2150x2830

Spirit 20 - Stříbrná 11585-Silver 2 165/R13 2700kg 1010kg 3285x1655x2300 4550x2150x2830

Spirit 20 - Bordo  11585-Bordeaux Red 2 165/R13 2700kg 1010kg 3285x1655x2300 4550x2150x2830

Spirit 20 - Barva na zakázku 11585-Spray 2 165/R13 2700kg 1010kg 3285x1655x2300 4550x2150x2830

             © Copyright Nugent 2015. Všechna práva vyhrazena.

Manufactured with Pride
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Spirit 25: Max vzdálenost mezi zajišťovacími závorami 2040mm Min vzdálenost mezi zajišťovacími závorami 1500mm Šířka příčky 900mm
Spirit 20: Max vzdálenost mezi zajišťovacími závorami 1860mm Min vzdálenost mezi zajišťovacími závorami 1490mm Šířka příčky 830mm
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