
MİNİ KAMP RÖMORKU

Hippo Trailer



Doğada güzel zamanlar geçirmenin
tadını çıkartın.

MİNİ KAMP
RÖMORKU

Bu römork, kamp sever dostlarımız için tasarlanmıştır.
Motosiklet, mini ATV veya kamp malzemelerinizi kolaylıkla
taşımanıza çok yönlü olanak sağlayan yapıya sahiptir. Hobinizi
kamp yaşantınıza dahil etmek istediğinizde bu özel römork
yanınızda. Üst platformunda araç üstü çadırınızı ya da farklı
hobi alanınızda ihtiyaç duyacağınız tüm ekipmanları taşımanızı
mümkün kılar.



Standart Özellikler:

·ST52 Kalite yüksek dayanımlı çelik şase ve gövde
·Galvanizli bağlama mapaları
·Korozyona karşı yüksek dayanıklılık
·Sıcak daldırma galvanizli çelik gövde
·4 Adet yüksekliği ayarlanabilir denge krikosu
·2 Adet dana gözü terazi
·2 Adet güvenlik takozu
·1 Adet kilitli yangın dolabı 
·1 Adet kilitli malzeme dolabı
·Çadır taşıma konstrüksiyonu
·Elektrik tesisatı için ekstra koruma
·Cıvata ile montajlı, çinko kaplamalı, kolay değiştirilebilir Alman
kaplin
·Plastik kaplı çelik tel ile ekstra çekme güvenliği
·8.8 kalite, galvanizli cıvata ve fiber somunlar sayesinde ekstra
mukavemet
·Alman torsiyon dingil
·Optimum römork yüksekliği
·Enjeksiyon plastik çamurluklar
·LED Aydınlatma grubu 
·Reflektör grupları
·Yüksekliği ayarlanabilir ön destek tekeri
·4 Adet galvanizli bağlantı mapaları
·İnternational epoksi boya kaplama ile korozyona karşı ekstra
koruma
·TÜM RÖMORKLARIMIZ İNTERNASYONEL TİP ONAY BELGELİDİR.

Tasıma kapasitesi              : 750 kg
Aks Adedi                           : 1 Adet 
Lastik Ebadı                        : 165/80 R 13
Genislik                               : 1750 mm
Uzunluk                              : 3100 mm
Agırlık                                 : 220 kg
Flatbed                               : 1180 x 1930 mm



''Hippo'' ile ilgili sorularınızı
cevaplamaya hazırız!

Levent Albayrak
YÖNETİCİ ORTAK

Füsun SENGEL
KALİTE GÜVENCE / SATIS 

Yasin ÇINARDALI
PROJE MÜDÜRÜ

levent.albayrak@hippotrailer.com

fusun.sengel@hippotrailer.com

yasin.cinardali@hippotrailer.com

Hüsna SEPİL
PROJE SORUMLUSU

husna.sepil@hippotrailer.com



Phone
+90 212 559 98 66
+ 90 533 308 38 70

Merkez Ofis
Ataköy 5.kısım A-10 Blok D.4 Bakırköy / İstanbul/TURKIYE

İletisim

Email
info@hippotrailer.com

www.h�ppotra�ler.com

Sosyal Medyada 
B�z� Tak�p Ed�n

Fabrika Adres
Cumhuriyet Mah. Ali Osman Çelebi Bulvarı No : 93/A Daire
9300 Çorlu/Tekirdağ/TURKIYE

Phone
+ 90 282 654 49 24
+ 90 533 308 38 70


