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Pokud si nevyberete z ucelen˘ch ﬁad na‰ich pﬁívûsÛ, firma Podle‰ák vyrábí speciální nákladní
pﬁívûsy dle Va‰eho pﬁání. Jsme pﬁipraveni vyrobit jak˘koliv pﬁívûs, moÏnosti jeho konstrukce
jsou omezeny pouze danou vyhlá‰kou.
U v‰ech brÏdûn˘ch pﬁívûsÛ pouÏíváme nûmecké nápravy od spoleãnosti AL-KO (KNOTT)
s couvací automatikou o celkové hmotnosti 750 - 3500 kg. Dodací termíny speciálních pﬁívûsÛ
jsou cca. 4 - 6 t˘dnÛ.

Jednonápravové a dvounápravové brÏdûné pﬁívûsy
s kolama pod loÏnou plochou.

Jednonápravové a dvounápravové brÏdûné pﬁívûsy
s kolama bokem loÏné plochy.
Ve standardním provedení tûchto pﬁívûsÛ jsou pouÏity boãnice z voduvzdorné pﬁekliÏky, na pﬁání
dodáváme boãnice z hliníkov˘ch profilÛ. V˘‰ka boãnic a plachty je na pﬁání zákazníka.
Tyto pﬁívûsy vynikají robusní konstrukcí a vynikající stabilitou. V‰echny typy pﬁívûsÛ lze samozﬁejmû
dovybavit. (napﬁ. nájezdy, kurtovací oka atd.)

Tyto pﬁívûsy jsou velmi variabilní. Dodáváme je jako plato, plato s boãnicemi nebo kompletní
s celní plachtou nebo se speciální konstrukcí napﬁ. na pﬁevoz kol, skla atd. LoÏnou plochu je
moÏné sniÏovat vhodn˘m zvolením pneu (napﬁ. 10“, 12“, 13“ palcÛ)
Hlavní v˘hodou této konstrukce je moÏnost nakládání z boku (vysokozdviÏn˘m vozíkem).

Typ

Ložná plocha
šířka

Výška plachty
vnitřní

Jednonápravové 1500 - 6600 mm

1100 - 2100 mm

0 - 2600 mm

1500 - 6600 mm

1100 - 2100 mm

0 - 2600 mm

délka

Dvounápravové

u jednonápravových doporučujeme délku do 4000 mm
Obchodní zástupce

Typ

Ložná plocha
délka
šířka

Výška plachty
vnitřní

Jednonápravové 1000 - 6600 mm

1400 - 2500 mm

podle typu pneu 0 - 2500 mm

1500 - 6600 mm

1400 - 2500 mm

podle typu pneu 0 - 2500 mm

Dvounápravové

u jednonápravových doporučujeme délku do 4000 mm
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