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Použitý materiál na nadstavbe:

HB450 (HARDOX) , DOMEX S700 MC 

Príslušenstvo nadstavby:

* tepelná izolácia nadstavby (nerezové krytie  – podlaha, bočnice, predné a zadné čelo)

* rezerva na prednom čele v prevedení mechanická - lanová

* gumové dorazy - vymeniteľné

* ochrana zadných skupinových svetiel

* reflexné označenie nadstavby podľa predpisu EHK č.104

* stabilizátor nadstavby

* podpera nadstavby

VS-MONT, s.r.o.
Lazy pod Makytou 1030

SK-020 55  Lazy pod Makytou

IČO: 31601413, IČ DPH: SK2020441720

TEL: +421 / 42 / 4313 511
Email: vsmont@vsmont.sk

Tepelne izolovaná jednostranná polkruhová kónusová nadstavba VSPN/S1GT 

NOVINKA :  KONUSOVÉ PREVEDENIE : postupné rozšírenie nadstavby smerom dozadu umožňuje lepšie vyprázdňovanie nadstavby 

Ložný objem nadstavby: 12 m3 – 30 m3 / podľa požiadavky zákazníka /

Pomocný rám: konštruovaný individuálne pre konkrétny podvozok podľa doporučenia a pokynov výrobcu podvozku. 

Hydraulika: kompletná hydraulika HYVA / PENTA s ovládaním v kabíne vodiča

Bočnice: Sú pevne privarené k prednému čelu - bez možnosti otvárania

Zadné čelo: PENDEL - zavesené na čapoch a otvárané vlastnou váhou čela pri vyklápaní. Zaisťované automaticky.

Lakovanie:  

* set 1 analógový teplotný  manometer zabudovaný v plášti  bočnice nadstavby na ľavej strane 
* zadná odsypová lišta s uzatvárateľnými zámkami pre finišer

* zadný sklopný nárazník pre finišer

* zaplachtovanie nadstavby k prednému čelu CRAMARO – mech.ovládané + Al rebrík 

* bočné protipodjazdové AL zábrany  (pokiaľ nie sú súčasťou podvozku)

* držiaky klinov  (pokiaľ nie sú súčasťou podvozku), držiak lopaty

* koncový vypínač sklápania

* signalizácia sklápania nadstavby
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Ilustračné foto / 3 D náhľad 

Voliteľné prevedenie/ príslušenstvo za príplatok:

* demontáž jestvujúcich blatníkov na pristavenom podvozku od dodávateľa 

* hydraulický držiak rezervného kolesa

* HZC2P - hydraulické zadné čelo dvojčinné (hore aj dolu tlakom), 
   Ovládané pneumatickým páčkovým ovládačom umiestneným vedľa sedadla

* Set 2  LKW sklápacia nadstavba (4ks senzor PT1000, kabeláž na 3/4N vozidlo, zobrazovacia jednotka na ráme 
vozidla, montáž na vozidlo) 05.801.48.63.0

* Set 3  Kit tlačiareň protokolu v kabíne (bluetooth) 05.801.48.58.0

* zaplachtovanie nadstavby k prednému čelu CRAMARO – el. diaľkovo ovládané

* FE kryt plachtovania CRAMARO ( doporučuje sa v prípade plachty v priestore nadstavby ) 

* zadné blatníky oceľové zinkované s montážou na pomocný rám (ponad 2 osi)

* zadné blatníky – hliníkové (ponad 2 osi)

* zábleskový výstražný maják v zadnej časti vozidla ( na pomocnom ráme )  
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