VA L N Í K O V É
N Á S TAV B Y

Hliníkové valníkové nástavby GALAXIT se díky vysoce kvalitnímu dílenskému provedení, vlastní originální konstrukci
a nadstandardní povrchové úpravû v‰ech komponentÛ vyznaãují dlouhou Ïivotností a provozní spolehlivostí.
Certifikát systému managementu jakosti EN ISO 9001:2000
vydan˘ renomovanou certifikaãní spoleãností Lloyd’s Register
Quality Assurance, London je zárukou, Ïe v˘robky procházejí
ve v‰ech fázích v˘roby dÛkladnou kontrolou a odpovídají sv˘mi
vlastnosti nároãn˘m evropsk˘m poÏadavkÛm.
Vzhledem k pouÏití vlastních komponentÛ jsou nástavby
lehce pﬁizpÛsobitelné individuálním poÏadavkÛm zákazníka.
PouÏívání kvalitních a provûﬁen˘ch materiálÛ, dÛkladná
pﬁedúprava kovov˘ch ãástí kataforézou a hliníkov˘ch komponentÛ chromátováním a jejich následná úprava prá‰kov˘m lakováním ve specializovan˘ch lakovnách, vlastní velmi pevná
av‰ak snadno rozebíratelná konstrukce a v neposlední ﬁadû
také vysoká kvalita dílenského zpracování umoÏÀuje poskytovat na nástavby dvouletou záruku.

GALAXIT SUPER LIGHT
v˘raznû odlehãená nástavba vhodná pro
mezinárodní pﬁepravu

Galaxit Super Light ▲

Interiér Light ▲

Interiér Super Light ▲

Pomocný rám, obvodový rám a rošt jsou vyrobeny z hliníkových profilů. Podlahu tvoří vodovzdorná překližka o tloušťce 18 mm příp.
21 mm, která může být alternativně překryta hliníkovým plechem, případně řešena jako celohliníková z podlahových profilů.
Hliníkové bočnice a zadní čelo o výšce
400–800 mm jsou vybaveny vlastními panty a lemy
osazenými vertikálními uzávěry Euroclip. Hliníkové
přední čelo o minimální výšce 600 mm je vyztuženo ocelovými vzpěrami zajišťujícími vyšší
bezpečnost přepravy.
Unikátní celohliníková plachtová konstrukce,
včetně hliníkových zlamovacích sloupků a horních podélníků a oblouků, přináší cca. 10%
úsporu celkové hmotnosti nástavby. Latě
plachtové konstrukce jsou v základu dřevěné,
pro snížení hmotnosti nástavby je možné použití
hliníkových profilů, při kterém může být dosaženo opět cca. 10% úspory hmotnosti.

GALAXIT LIGHT
lehká nástavba vhodná pro tuzemské
rozváÏkové vozy
Provedení obdobné jako Galaxit super light,
pouze zlamovací sloupky a horní podélníky
a oblouky plachtové konstrukce jsou vyrobeny
z oceli.

GALAXIT
nástavba vhodná pro vozy s vy‰‰í celkovou hmotností

Galaxit Light ▲

Galaxit ▼

Pomocný rám, obvodový rám a rošt jsou vyrobeny z ocelových profilů. Podlahu tvoří vodovzdorná překližka o tloušťce 27 mm, která může
být alternativně nahrazena podlahou plastovou
přinášející úsporu celkové hmotnosti nástavby
cca. 15 %.
Hliníkové bočnice a zadní čelo o výšce
600–800 mm jsou osazeny vlastními panty a horizontálními dvoupolohovými bezpečnostními
uzávěry Hestal pro vyšší pevnost nástavby. Hliníkové přední čelo o minimální výšce 800 mm je
vyztuženo ocelovými výztuhami zajišťujícími
vyšší bezpečnost přepravy. Pevnost plachtové
konstrukce zajišťují ocelové komponenty.

Na přání zákazníka je možná kombinace všech
výše zmiňovaných modifikací pro dosažení optimální kombinace váhy nástavby a potřeb přepravy.
Plachtová konstrukce na všech provedeních
valníkových nástaveb je velmi snadno demontovatelná díky unikátní patentované konstrukci
zlamovacích sloupků.

Základní v˘bava nástaveb:
• plachta z vysoce kvalitní plachtoviny, v barevném provedení RAL s možným potiskem dle
přání zákazníka
• hliníkové podjezdové zábrany
• vysoce kvalitní povrchová úprava bočnic,
podjezdových zábran, sloupků a obvodového
rámu v odstínech barev RAL
• vnější vodotěsné diodové osvětlení dle vyhlášky
• plastové blatníky, odrazové reflexní tabule
• výklopný nástupní schůdek na zadním čele
• kotevní úchyty v rámu vozu
• gumové dorazy pro ochranu bočnic při sklápění
Alternativní provedení:
• shrnovací plachtová konstrukce
• „bezbočnicové“ provedení
• provedení bez plachtové konstrukce
• zadní vrátka vlastní konstrukce
• zadní vrata dvoukřídlá, čtyřkřídlá vlastní konstrukce
• eloxované bočnice
Dal‰í moÏné v˘bavy za pﬁíplatek:
• ochranná PVC lišta na rámu vozu
• těsnící guma do bočnic
• schrány na nářadí, soudky na vodu, Al žebříky
• osvětlení nákladového prostoru
• spací nástavby, spoilery, boční a horní límce
• tažné zařízení
• hydraulická zvedací čela
• ADR provedení
• hydraulická nakládací ruka

Kotevní úchyty v rámu vozu ▲

Podjezdová zábrana ▲

Zadní vrata ▲

Zadní vrátka ▲

Poskytované sluÏby:
• záruka 24 měsíců
• odvoz podvozku a předání podvozku
s nástavbou u zákazníka
• záruční a pozáruční servis
• výjezd zásahového servisního vozidla
• technické konzultace

Provedení bez plachtové konstrukce ▼

Soudek na vodu ▲

Schránka na nářadí ▲

9.

▲ Kombinované řešení s jednostrannou shrnovací plachtovou konstrukcí. ▲

Hydraulická nakládací ruka ▲

Výškově stavitelná plachtová konstrukce. ▼
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