
Valníková nástavba s plachtou

Podlahový rošt hliníkové profi ly šroubované

 obvodový profi l hliníkový

Podlaha vodovzdorná protiskluzová překližka síly 15 mm

Bočnice a čela bočnice hliníkové, výška 400 mm, nedělené

 přední čelo pevné hliníkové, výška 400 mm, 2x výztuha

 zadní čelo hliníkové, výška 400 mm, sklopný nástupní schůdek

Sloupky přední pevné, hliníkové

 zadní pevné, šroubované, hliníkové

 středové sklopné, hliníkové nad 4 m délky nástavby, se shrnovací plachtou demontovatelné

Povrchová úprava podlahový rošt - bez povrchové úpravy

 obvodový rám - elox

 bočnice a čela - elox

 sloupky - elox

Osvětlení poziční LED dle vyhlášky MD ČR č. 341

 boční obrysové LED - oranžové s odrazkou (nad 6 m délky vozidla)

Příslušenství zadní plastové blatníky se zástěrkami

Plachtová konstrukce hliníková

 střecha rovná, hliníkové trubky v pryžových pouzdrech

 boční latění  -  pevný bok - 3 řady hliníkových profilů

Plachta celní lanko s ocelovou výstuží

 barva stříbrná nebo dle výběru

 strop s bílým prosvětlovacím pruhem

 čelní a boční kapsy proti nadouvání

na bocích nedělená

 -  shrnovací bok - 4 řady hliníkových profilů

TECHNICKÉ PROVEDENÍ



Praha
Prosecká 74, 190 00 
tel.:   +420 602 223 633
 +420 286 580 593
e-mail: praha@hagemann.cz

Opava
Krnovská 117,747 07 
tel.:  +420 606 559 455
        +420 553 760 811
e-mail: obchod@hagemann.cz

Olomouc
Holická 29, 772 00 
tel.:   +420 606 802 870
 +420 725 822 924
e-mail: olomouc@hagemann.cz

Banská Bystrica
Kalinčiakova  18, 974 05
tel.:  +421 904 900 294

e-mail: info@hagemann.sk

VALNÍKOVÁ NÁSTAVBA

Typ vozidla

Rozvor vozidla (mm)

Vnitřní délka (mm)

Vnitřní délka s prodloužením rámu (mm)  

Vnitřní výška (mm)

Hmotnost (kg)

Hmotnost s prodloužením rámu (kg)

Celková cena bez DPH (Kč)

Celková cena bez DPH (Kč) s prodloužením rámu

Valníková nástavba

s plachtou

Valníková nástavba
bez plachty

Valníková nástavba se
shrnovací plachtou

2200

4200

3800
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3435
SWB

3670
LWB

3435
SWB

3670
LWB

3435
SWB

75.900,-

325

285

2200

3800

3340

56.800,-

82.300,-

340

305

59.900,-

2200

3800

3340

103.900,-

465

425

81.900,-

2200

4200

3800

111.700,-

485

455

87.100,-

2200

3800

3340

118.100,-

475

445

97.300,-

2200

4200

3800

126.700,-

500

470

102.100,-

-- 2200 2200 2200 2200

Vnitřní šířka (mm)

Bočnice a čela shrnovací bok - hliníkový profil, výška 100 mm,
 pevný bok - bočnice hliníková, výška 400 mm

 přední čelo  -  pevné hliníkové, výška 400 mm, 2x výztuha

 zadní čelo  - hliníkové, výška 400 mm, sklopný nástupní schůdek

Valníková nástavba se shrnovací plachtou

na bocích nedělená

 přední čelo       -  kapsa proti nadouvání

 pevný bok  -   celní očka pro celní lanko v kombinaci s gumovým napínacím lankem 

   -  kapsa proti nadouvání

  zadní čelo  -       celní očka pro celní lanko v kombinaci s gumovým napínacím lankem

 držák celního lanka za kabinou - 1 ks

 barva stříbrná nebo dle výběru

 Uvedené fotografie mají pouze informativní charakter a jsou duševním majetkem firmy Hagemann a.s.

Plachta celní lanko s ocelovou výstuží

 shrnovací bok  -  napínání plachty napínacími popruhy a ráčnou

 strop s bílým prosvětlovacím pruhem
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