
Lambox

Koniowozy    



Przewóz koni to delikatny i wymagający proces,      

a to, z jaką pieczołowitością do niego podejdzie-

my, jest nie tylko wyrazem szacunku dla konia,                 

ale jednocześnie naszą wizytówką. LAMBox 

dostosowany do przewozu koni umożliwia nie 

tylko bezpieczne i pewne transportowanie zwier-

zęcia, ale także zapewnia mu komfortową 

podróż.

W dzisiejszych czasach poświęca się wiele 

uwagi dobru zwierzęcia, a każdy produkt musi 

być szczególnie wyczulony na prawa zwierząt, 

służące            ich zdrowiu, bezpieczeństwu oraz 

godności. Śmiało można powiedzieć, że zabudo-

wa LAMBox dostosowana jest do dwudziestego 

pierwszego wieku i w pełni usatysfakcjonuje 

nawet najbardziej ostrożnych i troskliwych 

koniarzy.

 

Grunt to bezpieczeństwo
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Grunt to bezpieczeństwo

Specyfikacja techniczna
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Rozstaw osi

Szerokość pojazdu

Długość pojazdu

Wysokość całkowita pojazdu

Próg załadunku

6265

3020

665

4035

2100

PlatformaWymiary [mm]
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Szerokość wewnętrzna

Wysokość wewnętrzna

Długość wewenętrzna

Szerokość między nadkolami

Objętość

Alkowa (wysokość x szerokość)

Waga

Wysokość stopnia

Szerokość trapu

2320

3612

1390

17m3

680 x 2100

2450kg*

350

1700

2036

Część ładunkowa [mm]

* Waga podwozia z zabudową. Dotyczy standardowego wyposażenia. Waga zmienia się w zależności od kon�guracji nadwozia.

A

R

C H

E S

B

D K N

L



Zabudowa typu LAMBox do przewozu koni,  gwa-

rantuje niższe koszty ekspoatacyjne, dzięki 

uzyskaniu zadziwiająco dobrych wyników aerody-

namicznych. 

Każdy koniowóz wyposażony jest w zabudowę 

kabiny kierowcy typu alkowa, dzięki której zyskuje-

my dodatkową przestrzeń przewozową.  Zastoso-

wanie spojlera tylnego oraz zbudów międzyosio-

wych wpływa na poprawę bezpieczeństwa 

i komfortu jazdy. 
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Redukcja kosztów paliwa została potwierdzona 

testem drogowym,  uzyskując niższe spalanie 

o 3l/100km w porównaniu do standardowej zabudo-

wy kontenerowej wyposażonej w spojler dachowy.

Innowacja i nowoczesność



Oświetlenie standardowe wewnętrzne oraz 
niebieska dioda, która działa uspokajająco
na konia podczas jazdy nocnej  

Oświetlenie wewnętrzne LED 
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Nasze pojazdy zostały wyposażone w przestronne okna 

w ścianach bocznych   (po dwa na każdą ze stron) oraz 

dodatkowe okno dachowe. Dzięki temu wnętrze pojazdu 

przez okres trwania transportu wypełnione jest natural-

nym światłem.

Dostęp naturalnego
światła



Gdy mamy już pewność, że projekt zabudowy LAMBox jako 

przyczepy do przewozu koni odpowiada potrzebom 

samego zwierzęcia, warto skupić się na walorach dodatko-

wych, takich jak zaplecze akcesoriów.

W naszej zabudowie przewidziane jest pomieszczenie        

na siodła i uprząż. Zainstalowana jest także wentylacja, 

poidła, paśniki oraz specjalne oświetlenie, skonstruowane 

tak, aby nie drażnić konia. Koniowozy na bazie nadwozia 

LAMBox to rozwiązanie idealne dla miłośników tego wspa-

niałego gatunku jakim są konie.
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Miejsce na akcesoria



producent nadwozi

www.lamar.com.pl


