
 
  

 
 

VÝROBA A MONTÁŽ VALNÍKOVÝCH NÁSTAVEB 
 

Vyrábíme valníkové nástavby s vysokou kvalitou a ve lkou variabilitou provedení.  
Valníky jsou vyráb ěny s ocelovými rámy a jsou osazeny jednoduchým syst émem 

obsluhy. 
 

• s hydraulickým nakládacím jeřábem / NOVĚ i bez hydraulického nakládacího 
jeřábu 

• s plachtou / bez plachty 
• speciální provedení dle přání zákazníka 
• hliníkové / ocelové / dřevěné bočnice 
• jednostranné / třístranné sklápění 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valníková nástavba univerzálního použití  

• nástavba je určena pro řadu podvozků v kategoriích od 3.5t do 26t celkové 
     hmotnosti vozidla 
• vhodná pro běžnou místní nebo mezinárodní přepravu. 
• v případě požadavku zakrytí přepravovaného zboží je možné valník dovybavit 
      krycí plachtou 
      s uchycením na bočnicích a s uložením plachty na předním čele. 
• valníky jsou vybaveny  fixačními prvky integrovanými v ložné ploše pro zajištění 
      bezpečnosti přepravy dle vyhlášky č.283/2009 Sb.  
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 Zesílená valníková nástavba  
- pro těžší zatížení je vybavená hydraulickým nakládacím jeřábem 
- valník je v provedení s bočnicemi, zesíleným předním ocelovým čelem,  
   pevnější podlahou a hydraulickým jeřábem 
- jeřáb je možné umístit za kabinu nebo na záď vozidla, v případech připojení 
  přívěsu a tedy pro snadnou obsluhu jeřábu jak na vozidle tak i přívěsu.  
  Jeřáb je ale možné umístit přímo   do ložné plochy valníkové nástavby. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speciální valníkové nástavby   
-  s úpravami dle požadavků. Slouží pro 
přepravu vozidel nebo jiné manipulační 
techniky. 
-  často je dodávána spolu s hydraulickým 
nakládacím jeřábem pro snadnou manipulaci – 
odvoz vozidel. 
-  může být vybavena hliníkovými nájezdy pro 
najetí přepravovaného stroje.  
-  pro kombinovanou přepravu nákladu nebo 
kontejnerů    se dodávají nástavby 
s integrovanými kotvícími prvky včetně možnosti 
výsuvu těchto kotvících prvků. 
 
Výbava 
Blatníky, zástěrky, boční zábrany proti podjetí, boční poziční osvětlení, zadní zábrany, 
zadní reflexní tabulky, schrány na nářadí, nádoby na vodu, atd. 
 
Nabízíme: 
Vzhledem k uvedenému nabízí firma Everlift spol. s r.o. úpravu stávajících valníkových 
nástaveb tak, aby byly v souladu s novou změnou ve vyhlášce a vydá potvrzení o pevnosti 
vázacích bodů  a bočnic. 
Také nabízíme prodej celého sortimentu přivazovacích popruhů – jejich kvalita a stav nová 
vyhláška též podstatně přísněji stanovuje. 
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