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Stänkskydd, stänkskärm och sidoljus
Underramsstruktur Bringo

Karossens yttre längd 4400 mm Inre längd 4320 mm
Karossens yttre bredd 2250 mm Inre bredd 2170 mm
Karossens inre bredd mellan fenderhusen 1350 mm
     -Mellan fenderhusen ryms en lastpall
Karossens inre höjd  2230 mm
Helhetshöjd ca. 2890 mm (avlastad)

NEK Bringo Teknisk specifikation med basutrustning

KAROSSENS TYP

KAROSSTRUKTUR

KAROSSENS MÅTT

NEK Bringo 

Mått 

Karosstruktur och utrustning

Dörrlösningar

Lastsäkring

Elutrustning 12 V

Vikten

Annan utrustning

Besiktnings- och ramutrustning

PU-limmad karosstruktur
Karossens inre och yttre färg vit, STD White
Yttre ytorna UV-skyddade
Inre ytorna Anti Bact-laminerade
Yttre hörnen lv-anodiserade aluminiumlistor, skruvfri fästning
Isolerad karosstruktur för nordiska förhållanden
Golvets slityta, grå Diamond faner
Fenderhus i golvet, höljesavstånd ca. 1350 mm

Höger vägg 1-os. gångjärnsdörr, hålet 900 mm 
Bak 1-os. gångjärnsdörr, hål 1215 mm 
      -Dörren har en inre låsstång 

Infällda fästskänor 300 mm och 800 mm från golvytan
Lastbandsställning till höger 1 st

LED Stripe ljus inne i karossen, strömbrytaren i hytten
LED Arbetsljus 2 st bak, strömbrytaren i hytten
Ytterligare bromsljus bakom uppe
Trafikljus

Totalvikt på fordon 3,5 tn, paketbil, B-Körkort
Lastförmåga som standard + 1100kg!
Lastförmåga med bakre lastramp ca. 1000kg!
Vikt med hyllupprustning från. ca. 25kg (vikt med komplett 
hyllsystem ca. 190kg)

Hyttens vindavvisare och sidospoilersystem

Ovanstående innehåll ingår i grundstrukturen och det totala priset.



www.nek.fi/bringo

A) A) Karossens uppvärmningssystem 31,66 € / mån.
     - Planar 4,4 kW installerad framme upp
B) Karossens avkylningssystem från 132,38 € / mån.
     - TerraFrigo S30STin
     - Körning / Avkylning / uppvärmning / jordström 230 V
           - OBS! Avkylningssystemet väljs från fall till fall 
              Alternativ, Thermo King, Carrier
C) Temperaturregistreringshårdvara 2 sensorer 18,16 € / mån.
D) Termisk gardin bak 7,35 € / mån.
E) Termisk gardin bak och till sidodörren 14,70 € / mån.

ALTERNATIVT INNEHÅLL OCH UTRUSTNINGSPAKET

Leasing månadspris moms 0 %.
Prisexemplet räknat enligt ett 60 mån. leasingavtal.
Vi förbehåller oss rätten för prisgranskning. 

DÖRRAR OCH ALTERNATIV FÖR KAROSSENS BAKPORT OCH BAK

HYLLSYSTEM

UPPVÄRMNING / AVKYLNING

ANNAN UTRUSTNING

A) 1-os. Sidodörr också till vänster  9,96 € / mån.
B) Lastningsramp istället för bakdörr 23,20 € / mån.
     - Dhollandia DHAM25, 1000 kg aluminiumramp
     - Brädlängd 2200 mm, bredd 1295 mm
     - Manuell, handtag och lås
C) Lastningsramp och bakdörr 33,68 € / mån.
D) Pulverlackering av lastningsrampfasaden RAL ton 6,36 € / mån.
E) Pardörr 1-os. istället för enkeldörr bak 26,68€ / mån.

A) Framändans hyllor  37,50 € / mån.
     - Underhållningshyllor och skåp
     - Lådor 3st
     - Nivåhyllor
B) Vänstra sidans hyllor helhet 53,78 € / mån.
     - Bakom budbärarhylla (vikbar) 1950 mm
     - Framme nivåhyllor i 5 nivåer
C) Högra sidans hyllor 28,34 € / mån.
     - Bakom åt höger budbärarhylla (vikbar) 1950 mm

A) Backkamera i färg med slutare, skärmen 7” 12,04 € / mån.
B) El-lås för karossens sidodörr, från bilens centrallås 5,75 € / mån.
C) El-lås för karossens bakdörr, från bilens centrallås 7,35 € / mån.
D) LED nivåindikatorer 4 st 7,35 € / mån.
     - 2 st fram och 2 st bak, strömbrytaren i hytten


