NADWOZIA SKRZYNIOWE, FURGONOWE, IZOTERMICZNE, DYSTRYBUCYJNE

Nowe nadwozia PONY AUTO
N

a targach LOGISTEX w Sosnowcu odby³a siê premierowa prezentacja rodziny nowych nadwozi firmy
PONY AUTO z £azisk Górnych. Nowy
system obejmuje nadwozia furgonowe
oraz izotermiczne, jest przeznaczony do
samochodów od 3,5 do 16 t DMC. Nadwozia wykonane w nowej technologii
charakteryzuj¹ siê lekk¹ i wytrzyma³¹
konstrukcj¹, estetycznym wygl¹dem
oraz ³atw¹ adaptacj¹ do ró¿nych zastosowañ przewozowych.
Specjalnie zaprojektowany system
aluminiowych profili jest produkowany
w Polsce na podstawie dokumentacji
dostarczonej przez PONY AUTO.
Z aluminium wykonano równie¿ portal
drzwi tylnych oraz
ramê poœredni¹,
co znacz¹co obni¿a masê nadwozia.
Charakterystyczna
jest konstrukcja
tylnych drzwi,
które maj¹ g³adk¹
powierzchniê,
z ryglami schowanymi wewn¹trz.
Dziêki temu zachowuj¹ estetykê
zarówno na zewn¹trz jak i wewn¹trz nadwozia,
zapewniaj¹c równoczeœnie odpowiednie zamkniêcie i usztywnienie nadwozia. Portal aluminiowy obejmuje
ca³¹ tyln¹ œcianê, tak ¿e drzwi znajduj¹
siê w jego wnêtrzu i stanowi¹ doskona³e zabezpieczenie ³adunku, a tak¿e zapewniaj¹ znakomit¹ szczelnoœæ. Zawiasy drzwi s¹ ukryte wewn¹trz drzwi
i œcian bocznych, poprawiaj¹c wygl¹d
nadwozia, u³atwiaj¹c pokrywanie œcian
grafikami reklamowymi oraz monta¿
wind za³adunkowych, które mog¹ równie¿ zastêpowaæ tylne drzwi.
Profile aluminiowe umo¿liwiaj¹ zastosowanie ró¿nego rodzaju œcian
o gruboœci od 14 do 40 mm. Dziêki swej
konstrukcji zaciskaj¹ siê one na konstrukcji panelu, powoduj¹c jego dodatkowe usztywnienie i stanowi¹c skuteczne zabezpieczenie krawêdzi. Standar-

Prezentowane na podwoziu MB Sprinter o rozstawie osi 4350 mm nadwozie furgonowe
(sklejka) ma wymiary 4200x2100x 2100 mm i mieœci 8 europalet. Zabudowy PONY
AUTO wykonane w nowej technologii przeznaczone na podwozia 3,5-tonowe maj¹ masê
od 600 („plaster miodu”) do 650 kg (sklejka)

dowy furgon ma œciany wykonane z paneli typu "plaster miodu" lub laminowanej sklejki, o porównywalnej wytrzyma³oœci (sklejka jest materia³em
ciê¿szym, lecz tañszym). Dziêki takiemu wykonaniu zabudowa wyró¿nia siê
doskona³ym wygl¹dem zarówno na zewn¹trz, jak i wewn¹trz. W³aœnie ze
wzglêdu na estetykê nie jest stosowane
poszycie blaszane, które i tak nale¿y
wy³o¿yæ sklejk¹, chc¹c uzyskaæ wykoñczenie wnêtrza na podobnym poziomie,
zwiêkszaj¹c masê i komplikuj¹c technologiê produkcji.

Nadwozia izotermiczne s¹ wykonane
z p³yt przek³adkowych ze rdzeniem
z pianki izolacyjnej PU lub XPS.
Wszystkie zewnêtrzne profile s¹ anodowane, co znacznie poprawia estetykê,
a dolny pas obrze¿a jest wyposa¿ony
w maskownicê zas³aniaj¹c¹ œruby monta¿owe ramy poœredniej.
Firma PONY AUTO jest obecnie na
etapie wdra¿ania kilku innych wersji
tego nadwozia, przeznaczonych m.in.
dla firm kurierskich, do przewozu napojów oraz pieczywa.
Piotr Z³oty
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