
Lambox

Zabudowa kurierska



Zabudowa kontenerowa LAMBox to nowatorski 

design, aerodynamiczny kształt, ergonomiczne 

zagospodarowanie przestrzeni wnętrza pojazdu, 

niespotykana funkcjonalność, najnowocześniejsze 

technologie, najwyższa jakość materiałów.

LAMBox to nieograniczone możliwości dla Waszej 

�rmy.

Łatwe możliwości adaptacyjne zabudowy powodują, 

iż można ją przystosować  do wymagań niemalże 

każdej branży. Jednym z wariantów jest ciesząca        

się ogromnym zainteresowaniem zabudowa kurier-

ska. Jest to świetne rozwiązanie dla średnich i dużych 

�rm transportowych. 

Zabudowa kurierska
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Ergonomia
w każdym 
detalu.



Drzwi boczne przesuwne to szybki dostęp do przestrze-

ni ładunkowej zwłaszcza w sytuacjach, kiedy nie ma          

za dużo miejsca  do parkowania. Dodatkowo niski próg 

załadunku i zamek centralny, a także dodatkowa 

przestrzeń w kabinie kierowcy, dzięki zamontowaniu 

zabudowy typu alkowa sprawią, że poruszanie się po 

mobilnym magazynie przesyłek będzie jeszcze łatwiej-

sze i przyjemniejsze. 

Zintegrowana kabina kierowcy 
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Oszczędność czasu

Łatwy dostęp do
przestrzeni ładunkowej

Prosta segregacja
paczek



Specy�kacja techniczna
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Rozstaw osi

Szerokość pojazdu

Długość pojazdu

Wysokość całkowita pojazdu

Próg załadunku

7062

2930

665

4035

2100

PlatformaWymiary [mm]

K

H

L

N

S

R

Szerokość wewnętrzna

Wysokość wewnętrzna

Długość wewenętrzna

Szerokość między nadkolami

Objętość

Alkowa (wysokość x szerokość)

Waga

Wysokość stopnia

Szerokość drzwi bocznych

2280

4300

1400

20m3

640 x 2100

2425 kg

350

860

2036

Część ładunkowa [mm]

A

R

B

E

C H

S

L

D K N

* Waga podwozia z zabudową. Dotyczy standardowego wyposażenia i może ulec zmienie w zależności od kon�guracji nadwozia.



Dbałość o szczegóły

Przykładamy wszelkich starań, aby wszystkie produkty 

sygnowane marką LAMAR były zaliczane do produktów 

najwyższej jakości. 

Każdy z elementów pochodzi wyłącznie od najlepszych 

dostawów. W politykę �rmy wpisane jest nietolerowanie 

zamienników, w związku z czym wszystkie podzespoły              

są oryginalne.  
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Drzwi przesuwne
zintegrowane z kabiną kierowcy

Wnętrze zabudowy kurierskiej
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Oświetlenie 
wewnętrzne LED

Regulowane, aluminiowe 
półki stabilizujące ładunek

Regulacja 
wysokości półek

Zintegrowany stopień
wejściowy z blachy
ry�owanej

Drzwi przesuwne
boczne
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Możliwość złożenia półki



Przeprowadzony przez Nas test udowodnił,             

iż pojazd z zabudową LAMBox spala o średnio 

3l/100km paliwa mniej niż pojazd ze 

standardowym pakietem aerodynamicz-

nym (spojler/kabina + owiewki), który sam        

w sobie zmniejsza opór powietrza o średnio 

18% w stosunku do zabudowy bez żadnych 

mody�kacji.  

Doskonałe parametry
aerodynamiczne

o 3l/100km 
niższe spalanie
niż standardowe zabudowy 
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Doskonałe parametry
aerodynamiczne

Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach design 

pełni bardzo ważną rolę w cyklu życia produktu. Dobry 

design, to nie tylko wygląd, lecz w dużej mierze funkcje. 

Do Naszych zabudów stosujemy specjalnie zaprojekto-

wane spojlery tylne, które nie tylko dają pojazdowi 

niepowtarzalny wygląd, ale także dzięki swym właściwo-

ściom aerodynamicznym, zmniejszają opór powietrza. 

Charakterystyczny
spojler tylnyPołączenie

funkcjonalności
i designu.
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Kamera cofania

Centralny zamek
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Kamera cofania, znajdująca swoje miejsce   

w wyposażeniu dodatkowym produktów 

�rmy LAMAR okazuje się przydatnym narzę-

dziem w przypadku manewrowania               

po wąskich uliczkach, osiedlach mieszkal-

nych lub magazynach. Dzięki temu zyskuje-

my wysoki komfort pracy, większe bezpie-

czeństwo, oraz mniejsze ryzyko uszkodze-

nia pojazdu.

Dzięki zamontowaniu cetralnego zamka, 

kierowca nie traci czasu na ręczne zamyka-

nie drzwi, a tym samym ma pewność,            

że przesyłka znajdująca się w pojeździe jest 

bezpieczna. 
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Nieograniczone możliwości adaptacji

Zabudowę LAMBox możemy dostosować bezpośred-

nio pod daną branżę oraz przewożony przez nią 

produkt. W zabudowach kurierskich największą popu-

larnością cieszą się standardowe drzwi dwuskrzydłowe 

oraz roleta tylna.  W zależności od specy�kacji przewo-

żonego towaru, możemy przystosować zabudowę pod 

potrzeby klienta montując trap, agregat chłodniczy lub 

inne.   

W ofercie także:

Koniowozy Kontenery i chłodnie Skrzynie z plandeką oraz kabiny sypialne 



producent nadwozi

www.lamar.com.pl


