N126N
Poksi on kevyt vaunu ja sen kääntely käsipelillä ilman vetoautoakin sujuu.

N126N (päivä)
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JÄÄKAAPPI
VAATEKOMERO
SÄILYTYSHYLLY
LÄMMITYSLAITE
YLÄVUODE lapselle

Etuteltta (380x200) antaa lisätilaa asumiseen.

Jälleenmyyjä:

Lom-Tuote Oy
0400-785 105
www.lom-tuote.eu

Kaarinan Tasopaino Oy, 2008

Maahantuoja

Poksi ennen ja nyt
Tekniset tiedot:
omapaino N126N 660 kg
N126NT 690 kg
ulkomitat:
kokonaispituus
kokonaiskorkeus
leveys

447 kg
242 cm
205 cm

sisämitat:
pituus
leveys
korkeus

305 cm
195 cm
181 cm

Poksin keittiössä syntyi illan gourmet-ateria, kalapuikkoja
ja wok-vihanneksia, nopeasti ja vaivatta.

Vielä 80-luvulla Suomessa niin suositut Poksit katosivat
vähitellen liikenteestä, kunnes ne palasivat markkinoille
Lom-Tuote Oy:n tuomana vuonna 2000. Nyt uudistuneena
luomuksena Poksi on saanut jo suosionsa takaisin. Poksi
kiinnostaa myös nuoria pareja, jotka ostavat ensimmäistä
vaunuaan.
Poksi on suosittu muuallakin kuin Suomessa. Vuodesta 1973 lähtien valmistettua puolalaista vaunua viedään
edelleen moniin Euroopan maihin. Ulkonäkönsä Poksi on
säilyttänyt lähes entisellään. Uutta on kuitenkin takavalopaneeli ja kaasupullokotelo. Nykyaikaistetussa Poksissa
on kuitenkin aikaisempaa enemmän mukavuuksia. Siinä
on muun muassa tehokkaampi lämmitin ja parempi lämmöneristys. Poksilla voi siis periaatteessa suunnata talvipakkasillakin tien päälle. Poksia voi vetää lähes autolla
kuin autolla ja keveytensä vuoksi se on vuosikatsastusvapaa. Vaunujen korit on tehty muovista, ja etu on siinä, että
ne eivät ruostu, homehdu eivätkä lahoa.

N126NT

Poksissa on tunnelmaa
Varusteet:
Makuupaikka kahdelle (193x130 cm N126NT) tai neljälle hengelle (3 aik.+ lapsi N126N), wc/pesutila N126NT, kaasuhella Cramer, jääkaappi Dometic, lämmityslaite Trumatic, sähköpumpulla toimiva vesisäiliö (2x10 L N126NT - 1x10 L
N126N), Thetford kasetti wc (N126NT), vaatekomero, yläkaappi ja säilytyshyllyjä,
varapyörä, sähköisesti lämmitetty lattia, nokkapyörä, vapaa-ajan akku, akkulaturi,
hyttysverkko, yöverho, kaasupullotila (2x11 kg), pöytätaso, astin, jatkojohto, pölykapselit, ulkovalo ja runsaasti tavaratilaa.
Lisävarusteet: Etuteltta.
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N126NT (päivä)
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Kaasuhella ja lavuaari.

Jääkaappi on hyvää
mallia ja toimii tarpeen mukaan kaasulla, akulla tai sähköllä.

JÄÄKAAPPI
VAATEKOMERO
SÄILYTYSHYLLY
LÄMMITYSLAITE

(yö)

Lämmitys on nopea ja tehokasta ja sitä on helppo säädellä
mielensä mukaan.

Vessa on valoisa ja
taittuvan
lavuaarin
ansiosta riittävän tilava. Lokerosta, joka
avautuu pytyn takaa,
löytyy kahden 10 litran säiliön piilopaikka
Poksissa on useampia säilytyslokeroita.

Varapyörä löytyy vaunun alta.

