
Lambox

Koniowozy    



Jedną z wielu możliwości adaptacyjnych zabu-

dowy LAMBox są pojazdy do przewozu koni. 

Nadwozie w takiej konfiguracji jest owocem 

wieloletniej współpracy z klientami, którzy 

dzieląc się swoimi potrzebami mieli swój udział 

w stworzeniu solidnego i bezpiecznego pojazdu 

dla kierowcy i zwierzęcia. Te cechy wyróżniają 

naszą konstrukcję.

Właściwy projekt i wyposażenie koniowozu to 

kluczowe czynniki gwarantujące wysoki komfort 

transportu zwierząt. Zaplecze akcesoriów, w 

jakie możemy wyposażyć wnętrze pojazdu, 

pozwala gromadzić i przewozić takie elementy 

jak uprzęż, munsztuk czy siodła. Możliwość 

dowolnej konfiguracji wnętrza sprawia, że konio-

wóz LAMAR staje się propozycją dla najbardziej 

wymagających koniarzy.

Atrakcyjny wygląd całego nadwozia wspiera 

budowaniu prestiżu klienta.

Pojazd do przewozu koni
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Innowacja i nowoczesność

Bezpieczeństwo transportu

Najwyższa jakość zabudowy



Pojazd do przewozu koni 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

17 m3

680 x 2100

2450 kg*

350

1700

2036

Część ładunkowa [mm]

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

**Poszczególne elementy konstrukcyjne, jak np. okna, tylne oświetlenie mogą różnić się w zależności od kon�guracji nadwozia.
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Przewóz koni na trasach krótko- i długodystansowych 

to zawsze delikatny proces, wymagający odpowiednie-

go przygotowania całego nadwozia. Bez względu na 

wielkość i temperament konia, ściany we wnętrzu z 

płyt warstwowych typu Sandwich są na tyle trwałe, by 

sprostować nieprzewidzianym sytuacjom. Komfort 

poprawia ruchoma i wzmocniona ściana działowa 

instalowana we wnętrzu. Pozwala oddzielić od siebie 

dwa przewożone wierzchowce i zaplecze akcesoriów. 

Zapewnia też stabilność całej konstrukcji.
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Bezpieczeństwo transportu 
i trwałość zabudowy

O charakterze wnętrza i jego wysokich walorach 

użytkowych stanowi wyposażenie. Tym co podnosi 

jego funkcjonalność to dostęp do naturalnego światła. 

Uznaliśmy to za jeden z priorytetów konstruując pojazd 

do przewozu koni. Przestronne i szerokie dwa okna w 

ścianach bocznych oraz dodatkowe otwierane okno 

dachowe czynią pojazd komfortowym. Na zewnątrz 

pojazdu uwagę zwracają opływowe światła w techno-

logii LED oraz aerodynamiczne nadkola.

Wyposażenie koniowozu szytę 
na miarę



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

Oświetlenie wewnętrzne
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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 naturalnym światłem.

Dostęp naturalnego
światła



Za tylną osią nadwozia LAMBox zaprojektowaliśmy miejsce 

pełniące rolę zaplecza na akcesoria. Przestrzeń daje możli-

wość załadowania sprzętu jeździeckiego oraz wszystkich 

rzeczy potrzebnych jeźdźcowi. Opcjonalnie pojawia się 

możliwość instalacji dwuskrzydłowych drzwi na siłowni-

kach pneumatycznych oddzielających zaplecze od ładowni.

Koniowozy na bazie nadwozia LAMBox to rozwiązanie 

idealne dla miłośników tego wspaniałego gatunku jakim są 

konie.
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Miejsce na akcesoria



Miejsce na pieczątkę deleara

Lambox


