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Mobilné podnikanie ponúka
slobodu, nezávislosť a veľkú
príležitosť dostať sa do povedomia
kdekoľvek sa nachádzate.

Verzia - CUSTOM

Už nemusíte podnikať na jednom mieste. Mobilný stánok zapojíte za akýkoľvek váš bike. Je určený nielen na mobilný predaj v meste, ale
postavíte ho kdekoľvek, kde bude veľa ľudí. Na farmárskych trhoch alebo na miestny turnaj vo futbale. Obecné slávnosti, vianočné trhy alebo
si prezentujte gastronómiu z vášho regiónu. Ůčel stánku si definujte sami: Ste predajca kávy a milujete kávičku, ste výrobca čerstvej ovocnej
šťavy, vinár, chcete mať mobilný zmrzlinový kočár, máte radi palacinky alebo radi grilujete klobásky? Za pár minút začnete vaše podnikanie aj
vďaka doplnkom, ako nezávislé slnečné kolektory alebo chladiace zariadenie, umývadlo...atď. Mobilný stánok na kolesách je možné získať aj bez
vybavenia, bez doplnkov a len v čiernej alebo bielej verzii a bez brandovania. Reklamné označenie stánku je možné si spraviť individuálne.

DOPLNKY
Tento vozík môže byť vybavený voliteľným príslušenstvom, ako elektrickým systémom, ktorý zahŕňa 12V batérie, nabíjačku batérií alebo 600W
invertor na napájanie elektrického zariadenia, odšťavovača alebo malého mixéra (maximálne 400W). Naviac to môžu byť poličky alebo iné
chladiace boxy alebo chladničky.
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Voliteľné príslušenstvo: Koncové svetlá, palivová
nádrž, zásobníky studenej prílohy, plynová pec.

ŠTANDARD
Rám / podvozok
Silná oceľová konštrukcia, lakovaný práškovou
farbou
Materiál vrchný kryt
Hrúbka 0,6 mm oceľového plechu, lakovaný
práškovou farbou
Farba stánku - Čierna alebo biela povrchová úprava
Miesto na reklamu - nie je brandovaný, miesto na
reklamu cca 1,7 m2 čelného reklamného priestoru
(na stredovom paneli, ľavá a pravá posuvná časť a
horná reklamná tabuľka)
Kolesá - Stánok obsahuje kolesá. Dve hlavné kolesá
sú vyrobené z hliníka a môžu mať nosnosť až
350 kg. Tretie koleso sa má používať len v režime
stacionárneho režimu alebo v režime push-cart
kvôli stabilite. Pre tento nový model sme pridali
tretie oscilujúce koleso, aby sme zabezpečili
optimálnu stabilitu na akomkoľvek druhu ciest
Režimy trakcie - Toto je jedna z našich jedinečných
funkcií. Vozík môže byť použitý ako tlačený vozík
alebo ako ťahaný vozík.
Strecha skladacia - Strecha sa skladá z troch častí:
1. Hlavná strecha kopíruje vrchnú formu.
2. Skladacia strecha pre predajcu kvôli slnku/dažďu.
3. Skladacie reklamné predné označenie.

Vodný systém - Vonkajší vodný systém zložený
z elektrického vodného čerpadla a umývadla z
nehrdzavejúcej ocele a vodovodného kohútika.
Vodné nádoby - Vodný systém potrebuje 2 nádrže:
jeden pre pitnú sladkú vodu (10 litrov) a druhý
pre odpadovú vodu (10 litrov). Vodné čerpadlo je
napájané pomocou 12V 30Ah gélovej batérie
Odpadkový kôš - Môžeme pridať 2 otvory v hornej
časti pultu a pod tým aj tašku na odpadkové koše
a môžete jednoducho zbierať všetky svoje denné
odpady.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Hmotnosť vozíka: 120 kg
Záruka na vozík je: 24 mesiacov
ROZMERY VOZÍKA bez bicykla
Stánok pri používaní, rozložený stánok:
2,9m (d) x 0,94m (š) x 2,4m (v)
Stánok pri preprave:
1,7m (d) x 0,94m (š) x 1,6m (v)
Odporúčame pre lepšiu manipuláciu používať aj
elektro bicykle

Bezpečnosť - Oceľové steny a uzamykateľné dvere
robia tento vozík bezpečný počas období, keď sa
nepoužíva.
Pultová doska z nehrdzavejúcej ocele je lakovaná
laserom a môže byť prispôsobená akýmkoľvek
požiadavkám
Úložný priestor - vnútorné priehradky. Vnútro
vozíka je rozdelený do 6 oddelení pre každodenné
obchodné potreby.

VOLI TEĽNÉ
Extra úložný priestor - možnosť dokúpiť, voliteľné
Rozširujúci priestor sme rozšírili o 2 vonkajšie
priestory (každý 650 x 300 x 350 mm)
Skladacie dosky sú ako voliteľný doplnok - Máte
možnosť rozšíriť svoju pracovnú dosku pridaním
dvoch skladacích dosiek (každá 300 x 650 x 200
mm)

Solárny panel je voliteľné príslušenstvo - Elektrický
systém mimo siete funguje lepšie so solárnym
panelom. Do vášho mobilného predajného vozíka
môžeme pridať solárny panel s kapacitou 150 W a
predĺžiť životnosť batérie na dlhší čas
Špeciálne nastavenia a vybavenie - Nádoby sú
z nehrdzavejúcej o cele a stánok je vybavený: 1 x
nádobou GN 1/1 z nehrdzavejúcej ocele, ktorá
je vybavená inými 2 x kontajnermi GN 1/2 (1x
na varenie hotdogov a 1x na teplé skladovanie).
K dispozícii je drez s vodovodom a 4 nádoby z
nerezovej ocele.
Tento výrobok je chránený medzinárodným patentom, Superstany sú oficiálny díler pre Slovensko a Českú republiku
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Elektrický systém 220/12 V je voliteľný do výbavy
- Elektrický systém umožňuje pripojiť akékoľvek
elektrické zariadenie s maximálnym výkonom
300W. Skladá sa zo 600 W Čistý sínusový invertor,
12V - 110 Ah batéria, Nabíjačka batérií

