MEGA FORT

ROK PRODUKCJI 2022

MEGA FORT
MODEL DOSTĘPNY NA RYNKU:
•

MF o pojemności 28 m3 na ramie 7500 cm - MF 28/7500

MEGA FORT
POJAZDY MEGA FORT posiadają 3 LATA GWARANCJI na konstrukcje stalowe.

KOLORY DOSTĘPNE W STANDARDZIE

MEGA FORT
WYPOSAŻENIE:

I. BEZPIECZEŃSTWO:
•
•
•
•

Opony off-road 385/65R22.5
Pneumatyka KNORR ILVL – systemy KNORR-Bremse w pakiecie
Siłownik HYVA - stabilność podczas rozładunku
Systemy bezpieczeństwa wspomagające pracę kierowcy – TA czujnik kąta przechyłu skrzyni +BLS czujnik
uniesienia skrzyni+Lampka przeładowania+ PW Czujnik zużycia okładzin w standardzie
+szeroki pakiet do wyboru w wyposażeniu dodatkowym

II. WYTRZYMAŁOŚĆ
•
•
•

SAF INTRA – 1.000.000 km bezawaryjnej jazdy
Podłoga o grubości 5mm - stal trudnościeralna Hardox/HB450
Ściany o grubości 4 mm – stal wysokowytrzymała

III. KOMFORT / WSPARCIE UŻYTKOWNIKA
•
•
•
•
•
•
•
•

Szerszy punkt podparcia – poprawia stateczność podczas rozładunku/ załadunku
Możliwość obsługi plandeki dachu z podłoża – bezpieczeństwo użytkowania
Elektryczny dach przesuwny Hyva lub Cramaro (automatyczny lub manualny)
Podnoszone dwie osie – łatwość manewrów
Nowa konstrukcja zamknięcia tylnego (nowe haki, podwójny zawias, nowe uszczelnienie)
Siłownik HYVA – szybkość rozładunku oraz optymalna ilość oleju
Możliwość optymalnego rozmieszczenie ładunku poprzez rozszerzenie pola pomiędzy poprzeczkami
plandeki) + opcjonalnie ruchoma plandeka
Automatyczne wypowietrzanie zawieszenia podczas rozładunku – poprawa stabilności.

MEGA FORT
ZMIENIAMY OBLICZE…TRANSPORTU.
Od 2017 roku, nie tracąc polskiego charakteru, staliśmy się częścią
międzynarodowej Grupy Benalu. Ten fakt, otwiera nowy rozdział naszej
firmy oraz tworzy nową jakość produktu.

Dokładamy wszelkich starań, aby oddać w Państwa ręce pojazdy
o możliwie najlepszych parametrach technicznych i wytrzymałościowych.
Kierując się zasadą „kto nie idzie (jedzie) naprzód, ten się cofa” stale
rozwijamy i modyfikujemy produkty w oparciu o informacje zwrotne od
użytkowników. Poszukujemy technologii, rozwiązań, materiałów
i podzespołów, które pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo, trwałość,
lekkość, nowoczesność i oraz komfort obsługi naszych naczep.
Liczymy na to, że nowa generacja pojazdów MEGA FORT zadowoli
najbardziej wymagających użytkowników - czyli Was i z Wami pokona
każdą drogę, dostarczy każdy ładunek bezpiecznie, na miejsce i na czas.
Firma MEGA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zakresie wykorzystanych podzespołów i materiałów,
parametrów technicznych, kolorów, innych pozycji specyfikacji.
Wszelkie informacje zawarte w niniejszym folderze prosimy traktować orientacyjnie, gdyż nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. W celu uzyskania najnowszych informacji lub oferty prosimy kontaktować się
Działem Sprzedaży MEGI.

MEGA FORT
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
REGION I
Bartosz Wartak - Regionalny Kierownik Sprzedaży
m: +48 505 280 987
e: b.wartak@mega-nysa.pl

REGION II
Marcin Bancerz - Regionalny Kierownik Sprzedaży
m: +48 505 280 935
e: m.bancerz@mega-nysa.pl

REGION III
Damian Drzewiecki - Regionalny Kierownik Sprzedaży
m: +48 535 001 398
e: d.drzewiecki@mega-nysa.pl

REGION IV
Jarosław Żabski - Regionalny Kierownik Sprzedaży
m: +48 505 280 969
e: j.zabski@mega-nysa.pl
Michał Brodziński - Dyrektor sprzedaży w Polsce
m: +48 786 109 2109
e: m.brodzinski@mega-nysa.pl

