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CESTNÁ DOPRAVA

Rakúska spoločnosť Peischl Fahrzeugbau GmbH so síd-
lom v  Stegersbachu sa výrobe ľahkých návesov s  posuvnou 

podlahou venuje už vyše 25 rokov. Za tento čas si získala vysoké re-
nomé ako vyhľadávaný špecialista pre tento druh návesov najmä 
svojou precíznosťou, kvalitou a hospodárnosťou svojich produktov. 
Firma Peischl je tiež špecialistom na bočné nakladacie dvere. Práve 
návesy s posuvnou podlahou a bočnými nakladacími dverami mali 
v posledných rokoch veľký podiel na celkovej produkcii � rmy Peischl. 
Zosilnené bočné skladacie dvere, ktoré vyvinuli špeciálne pre návesy 
s posuvnou podlahou, predstavujú výborné riešenie na bočné na-
kladanie tohto typu návesov v oblasti stability a ľahkosti ovládania. 
Na ich vývoji sa podieľali okrem konštruktérov � rmy Peischl svojimi 
pripomienkami aj dopravcovia a  profesionálni vodiči. Než sa do-
stane prototyp do sériovej výroby testujú ho päť až sedem rokov!

Značka Peischl je v sektore návesov s posuvnou podlahou syno-
nymom pre absolútnu ľahkú váhu, spoľahlivosť, perfektné spraco-
vanie, dizajn pekných foriem a predovšetkým pre robustnosť. Na 
efektívne kalkulovanie a disponovanie v podnikaní s prepravou ma-
teriálov sú dnes v zvýšenej miere žiadané úžitkové vozidlá, ktoré sú 
rovnako dobre použiteľné na prepravu rôznych typov nákladu. Ná-
vesy s posuvnou podlahou � rmy Peischl sú s odstupom najľahšie 
na  európskom trhu – sú skutočným high-tech produktom, ktorý 
pri svojej konštrukcii využíva najnovšie technické poznatky. Hmot-
nostná výhoda v porovnaní s konkurenciou sa dá dosiahnuť iba po-
užitím kvalitatívne vysokohodnotných materiálov.

Know-how je naša budúcnosť
Návesy � rmy Peischl so systémom posuvnej podlahy ponúkajú 

presvedčivé riešenia na všemožné nároky modernej transportnej 
logistiky. Systém posuvnej podlahy ponúka bezproblémové na-
kladanie a vykladanie paliet a sypkých materiálov v najrôznejších 
podmienkach nasadenia. V kombinácii s inteligentnými konštrukč-
nými prvkami a prvkami výbavy garantujú návesy Peischl všestran-
nosť a � exibilitu. To sú vlastnosti, ktoré charakterizujú návesy Pe-
ischl so systémom posuvnej podlahy v  každodennom nasadení. 
Všestranná možnosť nakladania je rozhodujúcou výhodou návesov 

Peischl s posuvnou 
podlahou. Ponúka jednoduch-
šie disponovanie a  optimalizá-
ciu nákladu a tým redukciu nevý-
hodných jázd na prázdno. Nízka 
hmotnosť, funkčná technika a in-
teligentné detaily výbavy garan-
tujú najvyššiu možnú bezpečnosť 

pre vodiča aj náklad. Bohatá výbava sa dá rozšíriť praktickými prv-
kami doplnkovej výbavy a vie tak optimálne uspokojiť individuálne 
požiadavky zákazníkov.

Profesionáli ľahkej stavby

Rozhodujúcou výhodou vozidiel s  posuvnou podlahou � rmy 
Peischl je optimalizácia hmotnosti. „Ľahká váha“ spoločnosti Pe-
ischl ponúka nákladnú kapacitu 58 m3 pri vlastnej hmotnosti iba 
5 600 kg. Špeciál  ny hliník 
v  konštrukcii podvozku, 
špeciálna konštrukcia šasi, 
polohovateľná nosná ná-
prava, kotúčové brzdy, 
sťahovacia plachta, spo-
lubežná čelná stena a hli-
níkové disky kolies robia 
z tohto „baby“ najľahší ná-
ves s posuvnou podlahou 
v Európe.

Napriek tomu garan-
tuje šesť milimetrov silná 
doska posuvnej podlahy 
CargoFloor s 21 drážkami 
dostatočnú stabilitu. Po-
suvná podlaha tak vydrží 
jazdu vozíkov do  hmot-
nosti 3,5 tony. Aj verzia 
návesu s nákladnou kapa-

Peischl Fahrzeugbau GmbH 
špecialista na návesy s posuvnou podlahou

Rakúska fi rma Peischl Fahrzeugbau GmbH je 
známym európskym špecialistom na výrobu ľahkých 
návesov s posuvnou podlahou. Na Slovensku 
získala nedávno zastúpenie tejto značky spoločnosť 
Polar-M, s.r.o. so sídlom v Topoľčanoch.
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citou 91 m3, klasik medzi návesmi s posuvnou podlahou, dovezie 
na váhu iba 7 020 kg vlastnej hmotnosti.

Oba typy môžu mať podľa druhu nasadenia bočné nakladacie 
dvere alebo hydraulicky ovládanú strechu na prevážanie sypkých 
materiálov.

Najľahší náves s posuvnou podlahou 
na trhu!

Podľa motta: „Know-how je naša budúcnosť“ prepracovala � rma 
Peischl náves s posuvnou podlahou a bočnými dverami a nákladnou 
kapacitou 91 m3 s plnou výbavou, ktorý je už vyše dvadsať 
rokov úspešne na trhu tak, že znížila jeho hmotnosť na ne-
uveriteľných 7 620 kg. (Model je od januára 2009 v sériovej 
výrobe). Európsky trend smeruje jednoznačne k  ľahkým 
vozidlám s  kvalitatívne perfektným spracovaním a  dlhou 

životnosťou. Je to vývoj, ktorý pomáha čeliť 
hospodárskym krízam a  podporuje konku-
rencieschopnosť napriek rastúcim nákladom. 
Práve náskok v hospodárnosti je to, čo platí!

Patentovaný hydraulický 
strešný systém

Rakúska spoločnosť Peischl Fahrzeugbau 
GmbH svojím patentovaným hydraulickým 
strešným systémom pre návesy s  posuvnou 
podlahou dokázala svoju inovačnú kompe-
tenciu a presadila sa v oblasti automatických 
strešných systémov v tomto segmente. Dnes 
je automatický strešný systém Peischl neod-
mysliteľnou súčasťou návesov s  posuvnou 
podlahou pre prepravu sypkých materiálov 
a sečky. Jeho najväčšia výhoda je v pohybo-

vom procese strechy. Strecha sa neotvára do vztýčenej polohy, ako 
je to u väčšiny konkurenčných produktov, ale špeciálnym kinema-
tickým pohybom sa sklopí k pravej bočnej stene návesu. Je to vý-
razná výhoda najmä pri silnej veternej aktivite na mieste nakládky. 
Navyše je vlastná hmotnosť strešného systému optimalizovaná 
do tej miery, že sa kompletný náves vrátane strešného systému dá 
ponúkať s hmotnosťou od 7 600 kg.

Podľa motta: „Know-how je naša budúcnosť“ prepracovala � rma 
Peischl náves s posuvnou podlahou a bočnými dverami a nákladnou 

vozidlám s  kvalitatívne perfektným spracovaním a  dlhou 

Polar-M, s.r.o., Odbojárov 451/14, 95501 Tovarníky
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Flexibilne a hospodárne do budúcnosti – 
so superľahkými vozidlami Peischl!

Flexibilne a hospodárne do budúcnosti – 
Vzdorujte kríze!

• Najľahší náves s posuvnou podlahou na trhu 
s hmotnosťou 7 020 kg

• Najľahší náves s posuvnou podlahou a s bočnými 
nakladacími dverami na trhu EÚ 7 620 kg

• Patentovaná hydraulická strecha pre sypké 
materiály

• Certifi kované nástavby v súlade 
s DIN EN 12642 Code XL

• Certifi kované lakovanie


