sklápěcí valníková
nástavba

SKL•CITY
Sklápěcí hliníková valníková nástavba SKL-CITY
třístranné sklápěcí hliníkové nástavby navržené pro nízké provozní náklady. Hlavní
výhodou je velmi lehká konstrukce, provedení s hliníkovými bočnicemi a s automatickým
otevíráním zadního čela při sklápění, nízká hmotnost, prémiový vzhled i cena.

Sklápěcí nástavba MONTEX SKL•CITY
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pomocný rám a mezirám nástavby dle typu vozidla, ocelové výztuhy a příčky v místě uložení
kloubů maileru, konzole pro upevnění na rám šasí
centrální teleskopický chromovaný válec (dle délky nástavby), elektrohydraulický pohon 12 V
ovládání: závěsný dálkový ovladač na spirálovém kabelu umístěný v kabině vozidla
systém sloupků pro sklápěč: možnost sklopení/vysazení zadních sloupků = po sejmutí bočnic,
zadního čela a zadních sloupků vytvoříte plnohodnotné valníkové plato
zadní kombinované rohové sloupky umožňují horní i spodní vyklápění zadního čela
přední hliníkové čelo zesílené s ochranným rámem kabiny, horní plastová podložka
hliníkové bočnice, výška 400 mm, jednostranné otevírání shora dolů, odnímatelné
zadní hliníkové čelo, výška 400 mm, horní i spodní vyklápění/otevírání
odolná protiskluzová hliníková podlaha s integrovanými kotvícími prvky
povrchová úprava: základní rám + plato = práškový lak, bočnice, čela a sloupky = eloxováno
1ks uzamykatelná schránka (na nářadí, kurty a drobné příslušenství) umístěná pod nástavbou
ochrana zadních koncových světel vozidla (mřížky)
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 nástavby za příplatek
•
•

pracovní LED osvětlení, možnost montáže hydraulického jeřábu za kabinu vozidla
firemní / reklamní polep bočnic, dveří a kapoty kabiny vozidla 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 +420 312 316 313 (mobil: 739 024 240)
FAX
+420 321 723 882
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