
SADA Quick Courtain Slider je moderní plachtový systém, který se velmi lehce a rychle obsluhuje. 

Pro rychlou nakládku a vykládku bez nutnosti rozebrání  konstrukce (plachtové prkna, sloupky a spodní zajištění plachty) 

TSE, evropský lídr v oblasti třístranných 
shrnovacích plachtových sestav rozšířil svůj 
program: 
Quick Curtain Sider - Sada QCS – umožňu-
je rychlé a snadné otevírání i zavírání celé 
boční plachty. Díky pohodlným úchytům 

můžete celou sadu QCS zepředu nebo  
zezadu lehce odtáhnout, tím ušetříte čas i 
energii. 
 
Sady QCS nabízí horní i spodní vedení, 

pohyblivé střední sloupky a výsuvné lišty. 
Obsluha a zavírání plachty je pak běžné, 
vepředu se plachta ukotví a vzadu se napne 
pomocí ráčny. 

Zajištění nákladu zaručují rozpěrné tyče na 
střeše a vodící děrované lišty v podlaze. 
 
Sada QCS je také vhodná pro zvedací  
plošiny. Samozřejmě obdržíte pro tuto  
nástavbu osvědčení dle VDI 2700. 

Boční plachta je výborně pohyblivá 
v obou směrech. 

Pojezdné QCS-sloupky 
jsou s boční plachtou 
spojené ve vzdálenosti 
600 mm. 

Pohodlné úchyty zaručují snadnou 
a jednoduchou manipulaci 
s plachtou. 

QCS sloupky jsou díky 
kuličkovým ložiskům a 
ocelovým pojezdům 
lehce pohyblivé. 

Proti posunutí nákladu 
do stran chrání vesta-
věný paletový doraz na 
profilu rámu.  

V případě potřeby lze QCS-sloupek vyměnit prostřednictvím odnímatelné spodní lišty. 

Šířka ložné plochy 2480 mm 
mezi panelovými dorazy je při 
vnější šířce 2550 mm samozřej-
mostí. 

Sada QCS může být vybaveny 
dalšími prvky pro zabezpečení 
nákladu.  

Sada QCS bez plachty.  
Pro náčrt plachty se prosím obraťte na Vašeho výrobce plachet. 



Sestavitelné systémy 

Ocelové plato pro těžká nákladní vozidla 

Sada pro plachty se skládá z přední stěny, zadních dveří, 
stropních a středních sloupků pro návěsy, přívěsy, motorová 
vozidla a výměnné nástavby 

Shrnovací boční plachta, s kolejnicí v horních a spodních 
profilech pro pohyb QCS- sloupků. 

Lehké plato s bočnicemi pro vozidla o celkové hmotnosti 3,5 až 
7,5 t, možnost varianty kompletní plachty nebo zvedání střechy. 

Zvedání střechy jako standardní, mega-provedení nebo jako 
pevná markýza. 

Plná shrnovací střešní plachta 
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