
REJESTR PRZYCZEP                20.11.2015 

 
1. przyczepa dwuosiowa lekka (towarowa, z plandeką/bez plandeki)   

dopuszczalna masa całkowita 740 kg, ładowność 420 kg, wymiary:  

długość 270 cm, szerokość 135 cm, wysokość (z plandeką) 175 cm 

    

2. przyczepa dwuosiowa ciężka (towarowa, z plandeką/bez plandeki)   

dopuszczalna masa całkowita 1400 kg, ładowność 950 kg, wymiary: 

długość 300 cm, szerokość 150 cm, wysokość (z plandeką) 180 cm  

 

3. przyczepa jednoosiowa lekka (towarowa, z plandeką/bez plandeki)   

dopuszczalna masa całkowita 500 kg, ładowność 350 kg, wymiary: długość 

210 cm, szerokość 125 cm, wysokość (z plandeką) 130 cm  

 

5. przyczepa dwuosiowa ciężka (wywrotka) 

dopuszczalna masa całkowita 2600 kg, ładowność 1905 kg, wymiary: 

długość 310 cm, szerokość 170 cm  

    

6. przyczepa dwuosiowa lekka (dłużyca ze stojakiem)                                          

dopuszczalna masa całkowita 750 kg, ładowność 450 kg, wymiary:  

długość 600 cm, szerokość 105 cm 

 

7. przyczepa dwuosiowa lekka (dłużyca)                                          

dopuszczalna masa całkowita 750 kg, ładowność 500 kg, wymiary:  

długość 600 cm, szerokość 105 cm  

 

8. przyczepa jednoosiowa lekka (towarowa, z plandeką/bez plandeki)   

dopuszczalna masa całkowita 500 kg, ładowność 350 kg, wymiary: długość 

210 cm, szerokość 115 cm, wysokość (z plandeką) 150 cm  

 

9. przyczepa dwuosiowa lekka (towarowa, z plandeką/bez plandeki)   

dopuszczalna masa całkowita 750 kg, ładowność 410 kg, wymiary: długość 

300 cm, szerokość 155 cm, wysokość (z plandeką) 180 cm 

 



10. przyczepa dwuosiowa lekka (towarowa, z plandeką/bez plandeki)   

dopuszczalna masa całkowita 750 kg, ładowność 530 kg, wymiary:  

długość 270 cm, szerokość 135 cm, wysokość (z plandeką) 175 cm 

 

11. przyczepa jednoosiowa lekka (towarowa, z plandeką/bez plandeki)   

dopuszczalna masa całkowita 355 kg, ładowność 250 kg, wymiary: długość 

190 cm, szerokość 115 cm, wysokość (z plandeką) 150 cm  

 

12. przyczepa dwuosiowa lekka (towarowa, z plandeką/bez plandeki)   

dopuszczalna masa całkowita 750 kg, ładowność 495 kg, wymiary:  

długość 270 cm, szerokość 135 cm, wysokość (z plandeką) 175 cm 

 

13. przyczepa dwuosiowa lekka (towarowa, z plandeką/bez plandeki)   

dopuszczalna masa całkowita 750 kg, ładowność 430 kg, wymiary: długość 

305 cm, szerokość 150 cm, wysokość (z plandeką) 180 cm 

 

14. przyczepa dwuosiowa lekka (towarowa, z plandeką/bez plandeki)   

dopuszczalna masa całkowita 750 kg, ładowność 470 kg, wymiary:  

długość 270 cm, szerokość 135 cm, wysokość (z plandeką) 175 cm 

 

15. przyczepa jednoosiowa lekka (towarowa, z plandeką/bez plandeki)   

dopuszczalna masa całkowita 450 kg, ładowność 270 kg, wymiary: długość 

210 cm, szerokość 124 cm, wysokość (z plandeką) 150 cm 

 

16. przyczepa dwuosiowa ciężka (laweta samochodowa)  

dopuszczalna masa całkowita 2000 kg, ładowność 1400 kg, wymiary: 

długość 420 cm, szerokość 190 cm 

 

17. przyczepa jednoosiowa lekka (towarowa, z plandeką/bez plandeki)   

dopuszczalna masa całkowita 500 kg, ładowność 300 kg, wymiary: długość 

210 cm, szerokość 125 cm, wysokość (z plandeką) 130 cm 

 

18. przyczepa dwuosiowa lekka (do przewozu 2 motocykli lub quada, z 

plandeką/bez plandeki)                                                                 

dopuszczalna masa całkowita 750 kg, ładowność 410 kg, wymiary:  



długość 270 cm, szerokość 135 cm, wysokość (z plandeką) 155 cm 

 

19. przyczepa dwuosiowa ciężka (towarowa, z plandeką/bez plandeki)   

dopuszczalna masa całkowita 1400 kg, ładowność 1010 kg, wymiary: 

długość 260 cm, szerokość 130 cm, wysokość (z plandeką) 150 cm 

 

20. przyczepa dwuosiowa lekka (towarowa, z plandeką/bez plandeki)   

dopuszczalna masa całkowita 750 kg, ładowność 400 kg, wymiary:  

długość 350 cm, szerokość 170 cm, wysokość (z plandeką) 200 cm 

 

21. przyczepa dwuosiowa lekka (towarowa, z plandeką/bez plandeki)   

dopuszczalna masa całkowita 750 kg, ładowność 450 kg, wymiary:  

długość 270 cm, szerokość 135 cm, wysokość (z plandeką) 150 cm 

 

22. przyczepa dwuosiowa lekka (dłużyca)                                          

dopuszczalna masa całkowita 750 kg, ładowność 500 kg, wymiary:  

długość 600 cm, szerokość 110 cm 

 

23. przyczepa dwuosiowa lekka (towarowa, z plandeką/bez plandeki)   

dopuszczalna masa całkowita 750 kg, ładowność 380 kg, wymiary:  

długość 370 cm, szerokość 170 cm, wysokość (z plandeką) 200 cm 

 

24. przyczepa jednoosiowa lekka (do przewozu motocykla, bez plandeki)            

dopuszczalna masa całkowita 600 kg, ładowność 479 kg 

 

25. przyczepa dwuosiowa lekka (towarowa, z plandeką/bez plandeki)   

dopuszczalna masa całkowita 750 kg, ładowność 500 kg, wymiary:  

długość 270 cm, szerokość 135 cm, wysokość (z plandeką) 180 cm  

 


