valníková nástavba

MTVAL•CITY
Lehká celohliníková valníková nástavba řady MTVAL•CITY
nízká hmotnost je dosažena použitím nových typů hliníkových eloxovaných profilů, lehké
podlahové překližky a odlehčené konstrukce pro plachtu.

Valníková nástavba MTVAL•CITY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lehký hliníkový rám a mezirám nástavby s eloxovaným obvodovým profilem
přední čelo pevné, hliníkové eloxované, základní výška 400 mm, pevná výztuha z vnější strany
bočnice hliníkové eloxované, 1x dělené (nedělené pro délku nástavby do 4m), výška 400 mm,
sklopné dolů, odnímatelné
zadní čelo hliníkové eloxované, výška 400 mm, sklopné dolů, odnímatelné, sklopný nášlap
bočnice a zadní čelo s vnějším prolisem (odlehčením)
rohové sloupky valníku s přípravou pro snadnou montáž konstrukce s plachtou
podlaha odolná voděvzdorná překližka TL. 18 mm s protiskluzovou úpravou
kotvící vytahovací oka v obvodovém profilu rámu valníku u podlahy pro jištění nákladu
předepsané vnější poziční LED osvětlení a odrazky dle vyhlášky a předpisů EU
předepsané plastové blatníky se zástěrkami nad zadní nápravou
montáž na podvozek
easy TP – zrychlený zápis nástavby do TP vozidla dle platné legislativy a homologací

Doplňky pro vozidlo s nástavbou
•
•
•
•
•

konstrukce pro plachtu s plachtou v celním nebo necelním provedení kotvení plachty
ochranný rám kabiny (ocel, hliník) s plastovou horní podložkou (pro přepravu dlouhých
předmětů)
plastové schránky na nářadí, barel na vodu
spoiler nebo spací nástavba na kabinu vozidla, nezávislé topení, přídavné vzduchové
odpružení ZN, zvedací plošina
firemní / reklamní polep bočnic a dveří kabiny vozidla, potisk plachty dle grafického návrhu

✓ vyvíjíme a vyrábíme nástavby na míru pro profesionály … již více jak 30 let!
_________________________________________________________________________________
Rychlý kontakt pro kalkulace, nabídky, informace a Váš servis:
CITY nástavby, malé podvozky

Více informací na www.montex.cz

Jan Syřínek, mob: 739 024 240 , e-mail: jan.syrinek@montex.cz

_________________________________________________________________________________
MONTEX, spol. s r.o., výrobní závod, Radovesnice II. 213, 281 28 Radovesnice II. (EXIT 50 km nebo 62 km dálnice D11)

MONTEX, spol. s r.o., CZ-281 28 Radovesnice II/213
výroba valníkových, skříňových a chladírenských nástaveb

Telefon +420 312 316 300
FAX
+420 312 316 319
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