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Stavebné vozidlá a technika

O nadstavby VS-mont je záujem po celej Európe
Presadiť sa v celoeurópskej konkurencii dokáže zo
Slovenska len málo ﬁriem. VS-mont postavil svoj úspech
na strojárskej tradícii, vysokej náročnosti a odbornosti.

S

poločnosť VS-mont
vznikla v roku 1993
ako malá dielňa, z ktorej
sa postupom času stal
popredný európsky výrobca. Technická zdatnosť, inovatívne knowhow, veľké množstvo
patentov a prvotriedni
pracovníci z tejto firmy
urobili popredného výrobcu sklápacích nadstavieb, prívesov a návesov.
Značka VS-mont dominuje na tuzemskom
trhu a dobré meno robí
slovenskému strojárstvu aj v 14-tich ďalších európskych štátoch. Tento jedinečný úspech
spoločnosti VS-mont by bol nemysliteľný bez neúnavného nasadenia a odbornosti pracovníkov. Ich technické a výrobné skúsenosti
Jednostranná nadstavba S1G činia každý produkt
značky VS-mont nezameniteľným a výnimočným.
Portfólio služieb sa
neustále prispôsobuje
potrebám zákazníkov,
ktorým ponúka neustále optimalizované
konštrukčné riešenia
a najlepšiu kvalitu spracovania produktov.
Disponuje najnovšími technológiami ako
sú robotizované linky atď., ktoré sú nakonfigurované pre výrobu sklápacích nadstavieb, prívesov, návesov.

Rozmanitosť produktov
VS-mont dnes
vyrába sklápacie
nadstavby, prívesy a špeciálne
návesy pre všetky
typy vozidiel. Svojim klientom poskytuje odborné
poradenstvo, predaj náhradných
dielov v závode
a v strediskách
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zmluvných partnerov. Rozma- Jednostranná nadstavba S1G
nitosť produktov je podložená
vlastným vývojom, originálnymi konštrukciami a vyspelou technickou podporou.
Konštrukčné a vývojové pracovisko je vybavené najmodernejšími 3D CAD pracoviskami,
vrátane možnosti analyzovania pevností a optimalizácie Trojstranná nadstavba S3
pomocou metódy konečných
prvkov – PTC – Pro/ENGINEER,
Pro/Mechanica, Autocad. Produkty VS-mont spĺňajú najvyššie požiadavky kvality, je
držiteľom certifikátu kvality
ISO 9001/2009 a od roku 2010
zmluvným partnerom na dodávku nadstavieb pre firmu Domiešavač STETTER
VOLVO Group pre regióny Európa stred a východ (Volvo
Trucks a Renault Trucks), generálnym dodávateľom sklápacích nadstavieb pre značku
TATRA Trucks, ďalej pre značky
MAN a Mercedes-Benz, Scania,
Iveco, Daf a Ford kde sú zaradení do kategórie zmluvní partneri v dodávkach nadstavieb.
Produktový program je rozdelený do troch častí – nadstavby,
prívesy a špeciálne návesy.

Nadstavby
Do tejto skupiny patrí široká
ponuka jednostranných sklá- Nadstavba s hydraulickou rukou FASSI
pacích polkruhových a hranatých nadstavieb a trojstranných sklápacích nadstavieb. VS-mont vyrába aj valníkové nadstavby a hydraulické nosiče výmenných nadstavieb. Pre stavebný sektor dodávajú
aj domiešavače na povozkoch všetkých značiek podľa požiadavky
klienta – zastupuje nemeckú značku Stetter, na ktorú vykonávajú
komplexné služby – obchod, montáž a servis. Montuje a servisuje
aj hydraulické ruky Palfinger a Fassi.
„V medzinárodnej konkurencii sa dá obstáť len kvalitou a na tú sa
orientujeme predovšetkým,“ hovorí konateľ a obchodný riaditeľ Peter
Veteška. A dodáva: „V segmente S1G jednostranné polkruhové nadstavby vyrábame nadstavby s najnižšou hmotnosťou na európskom
trhu, a to na všetky typy podvozkov. Všetky polkruhové nadstavby
od VS-mont majú plne kónusový tvar pre lepšie vysypávanie materiálu
zo sklápača. Všetky produkty od našej spoločnosti sú klientom odovzdávané s technickým preukazom prípadne COC certifikátom, ktorý
umožňuje bezproblémovú registráciu kompletného vozidla s nadstavbou vo všetkých krajinách EU.
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