
„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.

VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY
TROJSTRANNÁ SKLÁPĚCÍ NÁSTAVBA G.T.S.

+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:
trojstranná sklápěcí nástavba na vozidla od 3,5t do 5t 

KAROSÁŘSKÁ VARIANTA:
třístranný kardanový závěs s možností sklápění do 3 stran, osazený 
hydraulický píst 6 stupňový s možností výsuvu do 1221 m, hydraulické 
jednočinné čerpadlo SPX 12V s nádrží 7,2l, propojovací hadice a kabel k 
ovládání čerpadla, zajištění zvednuté korby v servisním provozu, konco-
vý elektrický spínač

POPIS NÁSTAVBY:
Rám: 
hliníkový pomocný rám upravený dle typu podvozku, rozmístěné konzole 
na připevnění k rámu vozidla
pomocný rám velikosti 90 mm, příčné uložení kulových ložisek
(ocelový příčník, koule o 50mm)
povrchová úprava spodního rámu je práškový lak

 
 

Podlaha: 
hliníková, svařená z hliníkových profilů, spodní část je osazena 
uložením na koule o 50 mm s křížovým zajištěním kolíků pro 
zamezení nesprávného zajištění
tvoří ji speciální podlahový profil, osazen oky pro zajištění
nákladu, povrchová úprava práškový lak

Sloupky: 
možno dodat ve dvou variantách – sloupky pro provedení valník 
nebo sklápěč s bočnicí
přední sloupky hliníkové, zesílené
sloupky s horním výklopným čepem, v zadní části odjišťovací 
panty

Bočnice a čela:
400 mm eloxované, standartní profil s prolisem, spodní TIR panty 
na bočnicích
Přední čelo hliníkové do výšky kabiny

Barevné provedení:
Rám v povrchové úpravě práškového laku
Sloupky, bočnice hliníkové eloxované

Záruční podmínky: 
záruka na nástavbu 2 roky
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www.gts-pobezovice.cz

VÝROBNÍ ZÁVOD
Žižkova 188
345 22 Poběžovice

SÍDLO
Na Sadech 12
252 25 Zbuzany

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:
• schránka na nářadí 60 l (včetně držáků)
• soudek na vodu 30 l (včetně držáků)
• osvětlení
• blatníky
• dálkové ovládání čerpadla
• lakované bočnice a přední čelo v požadované 
• RAL
• boční podjezdové zábrany 
• střešní spoiler lakovaný v barvě vozidla
• boční spoilery lakované v barvě vozidla
• rozvod vzduchu
• nezávislé topení naftové
• vzduchové pérování
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