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      Poptávka            Objednávka  Číslo:   

Termín    

Povrchová úprava: 

        elox           hliník               Lak RAL:  

Délka plata / ložná délka a:  

Šířka plata / ložná šířka b:  

Podélníky: Příčníky: 

Obvodový rám: 

Konzole pro připevnění: 
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213032           213035           213042          213000          213001          213130 

počet: 

boční sloupek        ANO          

 

podlahová překližka        ANO  

Montáž:         ANO  

mm  (+ 60mm celková délka) 

mm  (+ 70mm celková šířka) 

žz žz 

Typ vozidla:  

Osa zadní nápravy g:  

Rozteč podélníku h:  

Přední přesah podélníku:  

mm  (pro montáž) 

mm  (pro montáž) 

mm  (pro montáž) 

Počet příčníků:           ks            délka příčníků nad kolo:              mm 
(standardně po 625 mm) 

oka do obvodu:           pár (y) 

Celková šířka              

a -                
  

3
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30   65 

 

g -           
        

Celková délka             
      

 b -               

h -            



Poznámka: 

7/2015 

Bočnice: 

Plachtová konstrukce: 

nákladní výška c:              mm 

počet trubek 35mm:                ks   (standardně 4ks) 

počet řad držáků plachtových prken: 

al plachtové prkna:        ANO 

elox          hliník          lak RAL                    

bočnice a zadní čelo               mm 

schůdek zaklapávací 

 

přední čelo                mm 

Poznámka: 

přední sloupek zadní sloupek 

Přední čelo:  

Boky:             

Zadní čelo:    

řad 

řad  

řad  

c 
- 

   
   

   
   

   
 

Celková délka                   
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