
Variabilní řešení nástavby

Nová koncepce skříně BS5 doplňuje řadu 
nástaveb do 5 t. Hlavní předností je rychlá 
montáž a nízká hmotnost. 

Skříňová nástavba BS5 je určena pro 
městský rozvoz a zásilkové služby. Pro 
stavbu jsou použity lehké panely 25 mm.

Skříňová nástavba
pro logistiku poslední míle



Kryty rohů s LED osvětlením 
a dlouhým propojovacím 
kabelem.

Ochranné nerezové rohy. 

Vestavěný zalamovací 
uzávěr ø16 mm.

Zadní portál může být vyrobený z hliníkových profilů / nerezové oceli. 
Použito kování nejvyšší kvality pro snadné otevírání vrat od firmy Thiriet. 
Svařované těsnění dveří je bezúdržbové a usnadňuje jejich zavírání 
a otevírání díky kluzným plochám. 

Nerezové panty 
Thiriet pro dlouhodobý 
bezproblémový provoz.

1. Střešní panel / laminát
2. Nalepené rohové profily Elox
3. Poziční osvětlení červeno/bílé
4. Kryty rohů
5. Panel PER 25 mm

6. Spodní obvodový profil s okopem – Elox,
pro příčník 70 mm

7. Hliníkové plato
8. Nerezový / hliníkový portál
9. Kompletní montáž zadních vrat

10. Vestavný zlamovací uzávěr a panty Thiriet
11. Svařovaný rám těsnění 30 mm
12. Obrysová světla
13. Okapnice dveří + brzdové světlo
14. Nezerové panty
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Vnitřní délka do 5000 mm

Vnitřní výška do 2400mm

Vnitřní šířka do 2500 mm

Modulová stavebnice skříně CS5
Dodávka pro rychlou montáž:

• Smontované hliníkové plato.
• Boky a čelo s nalepeným obvodovým profilem plata
• Dodávka kompletní střechy s osazenými profily
• Zadní portál s osazenými vraty / klapkou
• Osazeno pozičním osvětlením
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Součástí dodávky může být vnitřní LED osvětlení. Stropní 
část vyrobena z panelu nebo laminátové krytiny.

Spodní obvodový profil v eloxu s integrovaným vnitřním okopem. Profil je určen pro panel 25 mm a příčník 70 mm. Pomocný rám dle typu 
podvozku a propérování vozidla od 90 do 130 mm. Možnost dodávky upínek, blatníků, beden na nářadí, boční zábrany a kompletního 
obrysového osvětlení WAS.

Jednoduchá aretace zadních / bočních dveří.

Zadní nástupní schůdek. Zadní doraz pro ochranu rámu.



Provozovna a sklad
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Varianta „8 paleta“ bez bočních dveří – hmotnost od 350 kg.


