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Przyczepa
towarowo
pasażerska

Jeśli podstawowym kryterium wyboru
przyczepy kempingowej jest dla ciebie
kubatura części bagażowej, Speedcaravan
sprosta twoim wymaganiom z nawiązką.
Oferowana przez polską firmę Blyss
konstrukcja jest wręcz stworzona dla tych
fanów aktywnego wypoczynku, którzy
w podróż chcieliby wziąć ze sobą quad,
motocykle czy skuter śnieżny.

N

iesprawiedliwe byłoby
nazwać go przyczepą
kempingową. Speedcaravan na pewno nie jest
też przyczepą bagażową, ale spełnia
funkcję i jednej, i drugiej. Część
mieszkalną można nazwać pełnoprawną, a znajdziemy w niej aneks
kuchenny, składane łóżko i toaletę
z umywalką. Część bagażowa to praktycznie pełnoprawny garaż, z klapą
najazdową dla przewożonych pojazdów włącznie. Co więcej, ładunek
można zabezpieczyć, wykorzystując
punkty mocowania umieszczone
w podłodze.
W zależności od modelu, część
bagażowa może być albo wydzielona,
albo zintegrowana z przestrzenią
socjalną. Istnieje również możliwość

elastycznego dostosowania wystroju,
rodzaju wyposażenia i wykończenia
wnętrza do indywidualnych potrzeb,
a całość oparta jest na osiach AL-KO
lub Knott. W standardzie otrzymujemy koło podporowe, zamykaną
tylną klapę i montowaną na dyszlu
szafkę gazową. Oświetlenie sufitowe
zamontowane jest zarówno po stronie bagażowej, jak i mieszkalnej. Nie
zabrakło zewnętrznej markizy.
Przyczepa występuje w kilku wersjach, różniących się od siebie m.in.
przestrzenią ładunkową. Ciekawą
propozycją jest Speedcaravan 320
Cross, który w połączeniu z samochodem terenowym idealnie sprawdzi się w trudnym terenie. Stabilna
konstrukcja przyczepy z jednoosiowym układem jezdnym wyposażona

w terenowe opony bez problemu
poradzi sobie na trasach offroadowych. Nie straszna jej również
szybka jazda po autostradzie, w czym
duża zasługa wytrzymałej stalowej
ramy, zabezpieczonej antykorozyjnie
poprzez cynkowanie.

25 lat na rynku

Niemiecka firma Blyss Transporttechnik rozpoczęła działalność
w 1996 r. w Seesen, gdzie do chwili
obecnej znajduje się jej główna
siedziba. Coraz większe zainteresowanie przyczepami caravaningowymi
w Europie Wschodniej zaowocowało
otwarciem w 2010 r. Blyss Polska Sp.
z o.o. Wkrótce potem ruszyły prace
związane z budową nowoczesnej hali
produkcyjnej, uruchomiono również

nową gałąź produkcyjną zajmującą
się zabudowami pojazdów. W roku
2011 do użytku oddany został plac
handlowy w Jasieniu, którego łączna
powierzchnia wystawiennicza wynosi
4000 m2.
Dziś firma Blyss Transportttechnik
to 4 punkty sprzedaży na terenie
Niemiec oraz 2 zakłady produkcyjne w Polsce (Praszka , Lasowice
Wielkie) Sprzedaż hurtową przyczep
wzmacniają liczni dealerzy firmy
w takich krajach, jak: Austria, Litwa,
Łotwa, Norwegia, Holandia, Szwajcaria, Serbia i Chorwacja.
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