
„Naše nástavby a přívěsy jsou Vaše bezpečné místo v nebezpečném světě!“

Výrobky podrobujeme 
zkouškám v autorizované 

zkušebně.

Používáme nejmodernější 
technologie, které jsou

homologované.

Spolupracujeme pouze
s ověřenými dodavateli

a postupujeme dle legislativy.

Naše servisní síť 
HESTI GROUP 

Vám je k dispozici 
po celé ČR 24/7.

Ctíme kvalitu, náhražky 
vedoucí k nejnižším 

cenám
u nás nemají šanci.

VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY
BDF

+420 724 518 782

www.gts-pobezovice.cz

VÝROBNÍ ZÁVOD
Žižkova 188
345 22 Poběžovice

SÍDLO
Na Sadech 12
252 25 Zbuzany

TECHNICKÉ MOŽNOSTI PROVEDENÍ:
Výměnný systém je hydraulicky poháněn a řízen, odstavné 
opěry se nasazují a demontují manuálně.
Různé parkovací výšky, tj. WS 120-200.
Různé délky kontejnerů – nastavitelný přední doraz, dvojité 
zámky.
Vnitřní výška 3m.

Sestává z:
• přední doraz s upevňovacím materiálem,
• dvě přední podpěrná ramena pro boční montáž,
• spojovací deska předních podpěrných ramen, klíny,
• 2x zadní podpěrná ramena,
• spojovací deska na rámu,
• 2x vodící válečky pro zadní spojovací desku, držáky,
• otěrové podložky,
• integrované zámky,
• zadní křížový člen,
• modulární systém – úspora hmotnosti.

 
 

Komponenty jsou k sobě sešroubovány a proti korozi je každý 
komponent chráněn pozinkováním.

Pomocný rám:
ocelový, svařovaný, žárově zinkovaný, dva páry vodících kladek 
integrované s příčnými nosníky středově zesílenými, 
čtyři podpory HAACON, zadní hliníkový nosník s integrovaným 
osvětlením, hřídel s nastavitelnou délkou

Ovládání:
pomocí pák hydraulického rozvaděče

Záruční pomínky:
Záruka na nástavbu a čelo 2 roky.
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+420 724 518 782

www.gts-pobezovice.cz

VÝROBNÍ ZÁVOD
Žižkova 188
345 22 Poběžovice

SÍDLO
Na Sadech 12
252 25 Zbuzany

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:
• klíč na kontejnerové úchyty
• reflexní tabule MKD
• kryty zadních světel 
• Tažné zařízení ve spodní poloze Rockinger 50 mm
  včetně dálkového ovládání pomocí lanka,
   AL sklopného nárazníku, signalizace zapojení v kabině
   řidiče (výška závěsu 380 mm na střed oka)
• Duomatik hlavice pro spodní a horní závěs
   v kombinaci s červenou a žlutou hlavicí
• Demontáž horního závěsu dodaného s podvozkem
  a montáž do spodního podvěsu – dodání držáku
   zásuvek pro horní závěs na levou stranu
• Pneumatické ovládání spodního závěsu
• Boční podjezdové zábrany dvojité hliníkové
• Plastové blatníky na jednu nápravu
• Plastová schránka na nářadí 120 l
• Plastový soudek na vodu 30 l
• Pracovní osvětlení LED 2 ks v zadním nárazníku
• Tažné zařízení v horní poloze včetně vývodů vzduchů
   a elektroinstalace
• Tažné zařízení v horní poloze včetně vývodů vzduchů
   a elektroinstalace
• 2 x schrána na hasicí přístroj – bez hasicích přístrojů
• Držák rezervy
• Zápis nástavby do TP formou individuálního schválení
• Hasící přístroj
• Multi držák
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