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Výrazná výhoda nízkej hmotnosti v  porovnaní s  konkurentmi, 
dlhá životnosť a perfektná kvalita spracovania, to sú najdôle-

žitejšie výhody, pre ktoré si stále viac podnikateľov a � riem nielen 
na Slovensku a v Česku, ale aj v celej Európe, vyberá návesy s po-
suvnou podlahou od  rakúskej � rmy Peischl. Návesy s  posuvnou 
podlahou Peischl sú k dispozícii aj s bočnými nakladacími dverami. 
Keďže v budúcnosti sa ráta aj s prevážaním nákladov s hmotnosťou 
vyššou ako 25 ton, ktoré sa budú prevážať napojením dvoch náve-
sov za jeden ťahač, sú návesy s posuvnou podlahou a s bočnými na-
kladacími dverami � rmy Peischl jednoznačne výhodné. Stále väčšiu 
odozvu u zákazníkov si získava veľmi vysoká kvalita, z toho prame-
niaca dlhá životnosť a  hospodárnosť prevádzky, a  predovšetkým 
precíznosť pri uvádzaní hmotnosti. Cieľom konštrukčných a výrob-

ných princípov � rmy Peischl je nulová tolerancia v údajoch o hmot-
nosti: to značí, že návesy majú presne takú hmotnosť, ako � rma 
Peischl o� ciálne uvádza. Rakúska spoločnosť Peischl dosiahla sku-
točný prelom vo výrobe návesov s posuvnou podlahou práve pou-
žitím technologicky najmodernejších a najvyspelejších materiálov. 
Návesy s  posuvnou podlahou Peischl sú vhodné pre spoločnosti 
z oblasti recyklácie a likvidácie odpadov, ktoré pracujú s nesklad-
nými a náročnými materiálmi s vysokou hmotnosťou, no rovnako 
sa výborne hodia pre prepravu štiepky, dreva a obilnín. Výsledkom 
je úspech, ktorý potvrdili a chvália transportné spoločnosti v celej 
Európe. Aj pre skutočnosť, že v popredí nestojí iba obrovská úspora 
hmotnosti voči produktom konkurencie, ale aj stabilita a  vysoká 
kvalita dielenského spracovania. Dizajn, a predovšetkým špeciálne 

Extrémne ľahký a stabilný náves 
s posuvnou podlahou
Stále viac prepravných spoločností z oblasti európskej 
nákladnej dopravy si vyberá návesy s posuvnou 
podlahou z produkcie rakúskej fi rmy Peischl. Dôvodom 
je výrazná výhoda v úspore hmotnosti a dlhá životnosť.

Vrchol ponuky – vysoko technologicky 
vyspelý náves s posuvnou podlahou
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Flexibilne a hospodárne do budúcnosti –
so superľahkými návesmi Peischl!

www.navesypeischl.sk

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

certi� kované lakovanie, sú tiež výrazným dôvodom pre vysoký rast 
predaja týchto návesov spoločnosti Peischl. Všetky uvádzané údaje 
o hmotnosti sú presne zmerané a spoločnosť Peischl ich garantuje 
bez výnimky. Veľký podiel vo výrobe návesov s posuvnou podlahou 
� rmy Peischl má v posledných rokoch práve typ s bočnými naklada-
cími dverami. Zákazníci oceňujú špeciálne pre návesy s posuvnou 
podlahou vyvinuté bočné nakladacie dvere so zosilnenou konštruk-
ciou. Konštrukcia týchto bočných nakladacích dverí predstavuje vý-
raznú inováciu v tuhosti a komforte ich ovládania. Tieto zosilnené 
bočné nakladacie dvere vyvinuli konštruktéri rakúskej spoločnosti 
Peischl v spolupráci s prepravcami a ich vodičmi na základe ich kon-
krétnych požiadaviek. Výsledkom je inovatívne riešenie pre bočné 
nakladanie posuvných podláh.

S odstupom najľahší a najstabilnejší náves s posuvnou podlahou 
a bočnými nakladacími dverami na európskom trhu

certi� kované lakovanie, sú tiež výrazným dôvodom pre vysoký rast 
predaja týchto návesov spoločnosti Peischl. Všetky uvádzané údaje 
o hmotnosti sú presne zmerané a spoločnosť Peischl ich garantuje 
bez výnimky. Veľký podiel vo výrobe návesov s posuvnou podlahou 
� rmy Peischl má v posledných rokoch práve typ s bočnými naklada-
cími dverami. Zákazníci oceňujú špeciálne pre návesy s posuvnou 
podlahou vyvinuté bočné nakladacie dvere so zosilnenou konštruk-
ciou. Konštrukcia týchto bočných nakladacích dverí predstavuje vý-
raznú inováciu v tuhosti a komforte ich ovládania. Tieto zosilnené 
bočné nakladacie dvere vyvinuli konštruktéri rakúskej spoločnosti 
Peischl v spolupráci s prepravcami a ich vodičmi na základe ich kon-
krétnych požiadaviek. Výsledkom je inovatívne riešenie pre bočné Špeciálny hightech-materiál – vysokohodnotná jemnozrnná oceľ S700


