
 Производство коммерческой и специальной техники 

«ИНТЕРКАРГОТРАК» ООО 
ул. Рождественская, 290, 

г. Черкассы 
Украина, 18028 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ   

Параметри і елементи надбудови Характеристики 
Базове шасі Iveco Daily 35 C15  

Вага фургона (з надрамником), кг. 900 (± 5%) 
Виробник ТОВ «ІНТЕРКАРГОТРАК» 

Тип фургону Промтоварний 
Внутрішні розміри фургона, мм.: 

Довжина 4500 
Ширина 2100 
Висота 2100 

Внутрішній об'єм, м³ 19.84 

Підрамник (каркас основи фургона) 
- виготовлюється з продольних швелерів і поперечних профільних труб. 
- антикорозійна обробка, грунтується і фарбується в чорний колір. 

Кріплення фургона до рами шасі 
За допомогою консольних кронштейнів та розгрузочних елементів. В задній 
частині – жорстке з’єднання. 

Конструкція фургона 

Безкаркасна сандвіч-панельна конструкція 
Товщина утеплювача: 
- передня стінка – не менше 30 мм; 
- бокові стінки – не менше 30 мм; 
- панель даху - 30, дверей – не менше 30 мм. 

Наповнювач сендвіч-панелі Екструдований пінополістирол 

Зовнішня обшивка 
Армований скловолокном пластик, з додатковим ровінговим посиленням, 
виробництва компанії Optiplan GmbH, Німеччина 

Внутрішня обшивка 
Армований скловолокном пластик, з додатковим ровінговим посиленням, 
виробництва компанії Optiplan GmbH, Німеччина 

Підлога - підлогове покриття – бакелітова фанера 21 мм, стики прогерметизовані. 

Задні двері 
Двохстворчаті з фіксаторами,   багатопелюстковий резиновий ущільнювач для 
запобігання попадання вологи та бруду всередину фургону 

Фурнітура 

- Замки контейнерного  типу по 1 на створку дверей; 
- Штанги для дверної фурнітури з нержавіючої сталі діаметром 22 мм; 
- Метизи із нержавіючої сталі; 
- 2 петлі на 1 на створку дверей; 
- Нержавіюча фурнітура виробництва MRF, Іспанія 

Зовнішня обв'язка кузова Анодований транспортний алюмінієвий профіль 
Портал задніх дверей Нержавіюча сталь 

Обладнання 

- Передні, задні й бокові габаритні LED маркера; 
(2 червоних, 2 білих маркерних вогні) на фургоні; 
- Освітлення LED всередині фургону (4 плафонів); 
- Висувна драбина (оцинкована) – 1 шт. 
- Гумові роликові задні відбійники (2 шт.). 
- Підкузовні фіксатори дверей; 
- Алюмінієвий Г-образний профіль (відбортовка) висотою не менше 150 мм від 
підлоги та товщиною не менше 4 мм, по всьому периметру фургона, в том числі і 
на дверях; 
- Алюмінієві кутники на стиках панелі всередині фургону; 
- Захисна полоса на передній стінці та дверях з алюмінієвого профілю 
товщиною 4 мм, шириною 150 мм, на висоті 1100 мм від підлоги; 
- Полоса фіксації вантажу на бокових панелях фургону на висоті 1100 мм від 
підлоги; 
- Пластикові підкрилки, виробництва Італія; 
- Боковий захист (веловідбійники): алюмінієвий профіль на відкидних 
кронштейнах, виробництва Італія; 

Колір фургона Білий, 
Вартість фургону 5740 € за  комерційним  курсом (в том числі ПДВ) 

Місце поставки EXW Черкаси 

Термін виконання замовлення За погодженим графіком 

Гарантія 24 місяці за умови дотримання ТО 
Умови оплати 50%  передплата, 50% перед відвантаженням готового виробу 

Документи Для постановки на облік автофургону в СЦ. 




