
    

 

 

*126 NTL * 126 NT*  126N*    

   
Turkulainen LOM-TUOTE OY on tuonut POKSI-matkailuvaunuja Suomeen vuodesta 2000 
lähtien.Pienet ja kulutusta hyvin kestävät vaunut, ovat saaneet vahvan sijan Suomen 
markkinoilla. Poksi on vaunu, joka lähes poikkeuksetta kääntää katseet ja vetää hymyn 
huuleen ja vaunun vetäjäkin saa samalla sympatiat osakseen. Vaunujen omistajat ovat 
olleet vaunuihinsa tyytyväisiä, sillä kosteusvaurioita niissä ei ole tai on ollut yllättävän 
vähän.Poksi on suosittu muuallakin kuin Suomessa. Vuodesta 1973 lähtien valmistettua 
puolalaista vaunua viedään edelleen moniin Euroopan maihin.Nykyaikaistetussa Poksissa 
on kaikki mukavuudet. Siinä on muun muassa tehokkaampi lämmitin, sähköinen lattian 
lämmitys ja parempi lämmöneristys. Poksilla voi siis periaatteessa suunnata talvella tien 
päälle.Poksia voi vetää lähes autolla kuin autolla ja keveytensä vuoksi se on vuosikat- 
sastusvapaa.Vaunujen korit on tehty lujitemuovista, ja etu on siinä, että ne eivät ruostu, 
homehdu eivätkä lahoa.       
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TEKNISET TIEDOT 
 omapaino:   N126N        680kg  ulkomitat: kokonaispituus      447cm   sisäpituus      305cm 
 N126NT       690kg        kokonaiskorkeus   242cm   sisäleveys      195cm  
 N126NTL     690kg                   kokonaisleveys      205cm   sisäkorkeus    181cm 

         Suomen edullisin ja eniten myyty matkailuvaunu 

      (kokonaispaino 750kg) viimeisen 15 vuoden aikana! 



 N126NTL    päivä 

 
Varusteet: kaksi erillistä makuupaikkaa (185x60cm)  tai iso vuode (185x193cm) 
lavuaari ja kaasuhella (Dometic), jääkaappi (kaasu/12V/230V) Dometic, lämmityslaite 
TRUMA E2400 –puhallin), wc/pesutila THETFORD kasetti wc), sähköisesti lämmitetty 
lattia, sähköpumpulla toimiva vesisäiliö(2x10l), vaatekomero, yläkaappeja, vapaa-ajan 
akku, automaattinen akkulaturi, hyttysverkko, yöverho, kaasupullotila,  pöytätaso,astin, 
jatkojohto.  
 yö 

 
Maakuupaikka (185x60cm )    Vuode (185x193cm) 
 

Keittiö   NTL, NT,N                       Kattotuuletin   NTL,NT,N            WC   NTL, NT 



 N 126 NT 
Varusteet: makuupaikka kahdelle (193x130cm), wc/pesutila (THETFORD kasetti  wc,  
kaasuhella, lavuaari ja jääkaappi (kaasu/12V/230V) Dometic, lämmityslaite TRUMATIC 
3002, sähköisesti lämmitetty lattia, sähköpumpulla toimiva vesisäiliö (2x10l), vaatekomero,  
yläkaappeja,  vapaa-ajan akku, automaattinen laturi, hyttysverkko, yöverho, kaasupullotila,  
pöytätaso, nokkapyörä, astin, jatkojohto, ulkovalo. 
 yö 

N 126NT  vuode 193x130cm 
                Lämmityslaite  N126NT 
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Varapyörä ei kuulu vakiovarusteisiin 



 

N 126 N 
varusteet: makuupaikka kolmelle, lavuaari, kaasuhella ja jääkaappi (kaasu / 12V-230V) 
Dometic, lämmityslaite TRUMATIC 3002, sähköisesti lämmitetty lattia, sähkö pumpulla 
toimiva vesisäiliö (10l), vaatekomero, yläkaappeja, vapaa-ajan akku, automaattinen laturi, 
hyttysverkko, yöverho, kaasupullotila,  pöytätasot, 
nokkapyörä, astin, jatkojohto, ulkovalo. 

 
N126N   (193x60cm)                  N126N  (193x130cm) 
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Maahantuoja: LOM-TUOTE OY               Jälleenmyyjä:  

info@lomtuote.fi 
www.lomtuote.fi 


