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Szanowni Państwo,

przedstawiamy podjazdy aluminiowe przeznaczone do lawet oraz autolawet. Podjazdy wykonane z 

najwyższą starannością, zgodnie z standardami dzięki czemu otrzymujecie Państwo wysokiej jakości produkt, 

który z pewnością spełni Wasze oczekiwania.

Pierwszy z podjazdów o długości 2460mm i szerokości 300mm to podjazd przeznaczony dla przyczep o 

maksymalnym DMC 3000kg. Zakończenie podjazdu pozwala na zahaczenie go w standardowych 

konstrukcjach dostępnych na rynku. Drugi koniec posiada zakończenie zapewniające bezpieczne i pewne 

oparcie o podłoże. 

Podjazd posiada użebrowanie zwiększające przyczepność kół, dzięki czemu to idealne rozwiązanie dla 

Państawa przyczep i autolawet.

Podjazdy aluminowe

Pewne mocowanie

do ramy

Art. Nr PX0086.002
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Bezpieczne mocowanie

do podłoża

Drugi oferowany podjazd to podjazd o długości 1250mm i nośności do 400kg. Podjazdy te wykonane są 

blachy łezkowej aluminiowej wzmocnionej w miejscu mocowania do ramy. 

Art. Nr PX0086.003
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Przykładowe zastosowanie 

podjazdów w lawecie.

Podjazdy posiadają dodatkowe 

oznaczenie określające maksymalny 

nacisk, szerokość kół oraz wysokość 

najazdu i długość pojazdu, który 

będzie wjeżdżał na lawetę.

Zachowanie wspomnianych 

oboszczeń gwarantuje bezpieczny 

załadunek.

Podjazdy montowane pod 

powierzchnią załadunkową lawety 

można również bardzo łatwo 

zabezpieczyć na czas jazdy z 

przyczepą.

Zahaczenie podjazdów na przyczepie 

z podłogą wypełnioną sklejką jest 

równie łatwe jak w przypadku lawet.

Mocowanie jest standardowe i 

kompatybilne z dostępnymi na rynku 

pojazdami.
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Podjazdy aluminiowe

Podjazd aluminiowy dzięki swojej niskiej wadze nie zmniejsza znacząco ładowności przyczepy, a 

kompaktowa konstrukcja zapewnia wysoką jakość. Dzięki zastosowaniu jednego kawałka aluminium 

unikamy przegrzania materiału w miejscach łączenia, stąd też bardzo wysoka wytrzymałość i trwałość 

produktu.

Mocowanie do ramy zostało 

dodatkowo wzmocnione dzięki czemu 

uzyskujemy pewne mocowanie i 

bezpieczeństwo podczas załadunku i 

wyładunku.

Niezależnie, który z podjazdów Państwa zainteresował zapraszamy do kontaktu i zakupu.

Koledzy z działu Sprzedaży na pewno odpowiedzą na Państwa pytania.

Wysoka jakość i gwarancja satysfakcji to to co powinno Państwa przekonać do użytkowania naszych 

podjazdów.

Art. Nr PX0086.003Art. Nr PX0086.002


