
„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
PLOŠINY

+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:
a) z ocelových plechů a profilů jakostní konstrukční oceli, 
proti korozi chráněný žárovým pozinkováním, obvodový lem 
multilem s možností vázání nákladu po 100 mm; rošt doplněn 
o ISO úchyty

b) hlavní podélné ocelové U profily, v zadní části zkosené, 
proti korozi je chráněné žárovým zinkováním; obvodový lem 
multilem s možností vázání nákladu po 50 mm 

Podlaha:
a) vodovzdorná překližka s protismykovou úpravou povrchu 
tl. 18 mm 

b) protiskluzová (děrovaný profil pod koly přepravovaných 
vozidel s možností úchytů kurtů, nebo přemisťování
zajišťovacích klínů pod kola přepravovaných vozidel);
2 ks hliníkových nájezdů – zasouvací pod plošinu

 
 

Přední čelo: 
hliníková hrazda s posuvným úchytem navijáku, úchytem přívěsu 
koule A50X a pracovním LED osvětlením 2 ks

BAREVNÉ PROVEDENÍ:
rám včetně obvodového lemu: povrchová úprava žárový zinek
obvodový lem a hliníková hrazda: lakované v barvě vozu

Záruční podmínky:
záruka na nástavbu 2 roky
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• plastové blatníky včetně zástěrek proti rozstřiku vody 
• reflexní tabule MKD 
• osvětlení dle vyhlášky 
• gumové dorazy
• zadní tykadla 
• schránka na nářadí 120 l
• kotevní oka do obvodového lemu
• plné přední čelo hliníkové do výšky 1000 mm
• schránka na nářadí 120 l (včetně držáků)
• soudek na vodu 30 l (včetně držáků)
• opěrné nohy – vysouvací
• klíny na kola proti posunutí převáženého vozidla 
• zadní tažné zařízení koule A50X
• zábleskové majáky s montáží na kabinu
• rozvod vzduchu
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PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA 
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