
      TROJSTRANNÁ SKLÁPĚCÍ NÁSTAVBA 
 Konstrukce ložné plochy a čelní bočnice ze žárově 

zinkované oceli s povrchovou úpravou práškovým 
polyesterem. 

 Postranní a zadní bočnice z eloxované hliníkové slitiny o 
výšce 400 mm a profilem vyznačujícím se exkluzívním 
vzhledem jako alternativou k bočnicím zhotovených 
ze žárově pozinkované oceli pokryté práškově 
nanášeným polyesterem. 

 Zámky vyznačující se exkluzívní koncepcí, přišroubované 
vpředu i vzadu a odnímatelné, aby se daly snadněji 
vyměnit, vyklápěcí rukojeť, která v otevřené poloze, jako 
ochrana proti úrazu, vyčnívá jen málo, samomazné 
kluzné díly a vnitřní vedení z vyztuženého nylonu a 
teflonu pro dosažení malého opotřebení a dlouhé 
životnosti. 
Lehké a intuitivní ovládání. Dvojité zaskočení při 
otevření a pákový mechanismus pro překonání mrtvého 
bodu. Klanicový klín se zařízením pro zajištění nákladu a 
klanicová kapsa s tlumením kmitů pomocí 
samoregulačního posuvného pera. Vybavení pro 
zaklapnutí zadního držáku tyče. 

 Vybavení pro nasazení čelního štítu a patentovaný zadní 
držák tyčí.  

 Držáky tyčí a čelní štít se silně dimenzovanými a 
zesílenými vázacími otvory, ochrana z neklouzavého a 
proti opotřebení odolného  koextrudovaného PVC 
s ergonomickým uspořádáním pro ochranu a zajištění 
delších předmětů a těžkých nákladů. 

 Zadní kloub s dvojitým otvorem a ručním odblokováním. 
 Kotvicí a vázací zařízení rozmístěná po celé nástavbě. 

Přivazovací body ve formě zápustných ok na korbě 
podle DIN 75410. 

 Nově zkonstruované a nově technicky řešené přivazovací 
navijáky. Vysmekávání západky s ochranou proti 
poranění s velkou rukojetí speciálně tvarovaným 
ozubeným kolem. Umožňuje uchycení upínacích 
popruhů pomocí štěrbiny na vodicím válečku. 

 
 
 

 Chromované a lapované písty. Maximální trvanlivost dílů 
vystavených opotřebování. Odolnost proti vlivům 
okolního prostředí a tedy i proti korozivzdornost. 
Volitelné vybavení patentovaným zařízením pro 
spouštění konstantní rychlostí. 

 Vypínač bateriového napájení. Ochranná pojistka. 
 Tlačítkový ovladač se spirálním kabelem s hřibovitým 

hmatníkem. 
 Výstražný akustický bzučák jak zvenčí, tak uvnitř. 
 Vybavení pro signalizaci couvání a snímače pro otevření 

zadní bočnice a signalizace dokončeného vyklápění 
dozadu. 

 Teflonové desky k tlumení vibrací na pomocném rámu  
 Skříňky na nářadí z PVC s gravitačním uzavíracím 

systémem s protlačovanými hliníkovými nosníky, aby se 
dosáhlo zajištění proti nechtěnému otevření. 

 
SÉRIOVĚ MONTOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
• Do podlahy zasouvatelná vázací oka podle DIN 75410 
• Automatické vysmeknutí západky zadní bočnice při 
sklápění směrem dozadu. 
• Zadní blatníky 
• Zadní obrysové světlo na určeném místě. 
 
ZVLÁŠŤ OBJEDNÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
• Čelní štít 
• Vysouvatelný zadní držák tyčí 
• Ochranná mříž na zadních světlech 
• Navijáky 
• Standardní skříňky na nářadí 
• Stranové bočnice k vyklápění odjišťované nahoře a dole. 
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