
„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.

SVOZOVÉ NÁSTAVBY
KAFILERIE

+420 724 518 782

www.gts-pobezovice.cz

VÝROBNÍ ZÁVOD
Žižkova 188
345 22 Poběžovice

SÍDLO
Na Sadech 12
252 25 Zbuzany

POPIS NÁSTAVBY:
Rám:
ocelový pomocný rám upravený dle typu podvozku, korba je 
svařená z ocelových profilů technologií MAG a tvoří s bočními 
stěnami kompaktní celek, rozmístěné konzole na připevnění
k rámu vozidla, uložení pro hydraulický válec s kulovým
pouzdrem

Korba:
úhel sklonu korby cca 50 stupňů

Podlaha:
ocelová podlaha nástavby z plechu tloušťky 4 mm s odtokovým 
otvorem navazuje s hraněnými bočními stěnami tloušťky 3 mm

Barevné provedení:
spodní rám – žárově zinkovaný nebo lakovaný
nástavba – ošetřena tryskáním, lakovaná vrchní 2 složkovou 
barvou RAL, po lakování ošetřeny veškeré dutiny voskem

 
 

Záruční podmínky:
záruka na nástavbu 2 roky

ZÁKLADNÍ VÝBAVA NÁSTAVBY
• Hydraulické pístové čerpadlo pro pohon s rozvody ze silnostěnných
  trubek s protikorozní ochranou v plastových průchodkách
• Nakládací hydraulický zdvihák pro sběrné nádoby 240 l
• Odvalovací rolna v zadním prahu korby
• Olejová nerezová nádrž
• Zvedací válec
• Hydraulický naviják s maximální tažnou silou 3600 kg se
   vzduchovou spojkou pro rychlé odvinutí lana
• Rozvaděč hydrauliky pro ovládání sklápění, shrnování střechy
   a bočního zdviháku
• Kabelové ovládání navijáku v délce 5m
• Podpěra zvednuté korby včetně záchytného lana
• Horní zadní dveře křídlové otevírané do boku
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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

• Spodní zadní dveře otevírané svisle
• Dvoubřité těsnění připevněné pomocí nerezových
  pásků pro utěsnění zadních dveří
• Plachtová střecha
• Aretace zadních horních dveří
• Aretace bočních dveří

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:
• Osvětlení LED v korbě nástavby a u bočního zdviháku
• Blatníky včetně zástěrek a držáků
• Boční podjezdové zábrany hliníkové dvojité 
• Reflexní tabule
• Schránka na nářadí nerezová 120 l 
• Schránka nerezová na rukavice za kabinou
• Soudek na vodu s mýdlenkou
• Držák rezervního kola
• Individuální schválení  TP
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