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VOZOVÝ PARK  
V současné době vlastníme 28 návěsových souprav (tahače VOLVO, DAF s návěsy 

Schwarzmüller) a tandemovou soupravu zn. Mercedes s vyměnitelnými nástavbami 

(120 m3 / 23t). Ve vozovém parku jsou z 80% dvojpodlažní plachtové návěsy 

(Doppelstock / Double decker), které jsou ideální pro přepravy lehkého a křehkého 

zboží (možno naložit 66 europalet, nebo 52 námořních palet o celkové váze nákladu 

24,5t). To znamená, že dokážeme přepravit větší množství, tím pádem je doprava 

levnější a ekologičtější. Tato doprava je velice výhodná pro dlouhé cesty po Evropě, 

kdy se platí nejrůznější poplatky: mýtné, tunely, trajekty atd. 

Všechny návěsy splňují normu pro zajištění nákladu dle DIN EN 12642 Code XL 

Přepravované náklady jsou pojištěny na 7.000.000,- Kč z titulu odpovědnosti 

dopravce dle Úmluvy CMR a také proti odcizení. (viz pojistná smlouva) 

 
DVOUPODLAŽNÍ NÁVĚS 

Druhá podlaha je ideální pro nestohovatelné zboží a může se umístit ve výšce od 50 

cm do 180 cm dle požadavku a přání zákazníkana to tak, že v každé části návěsu 

může být nastavená na jiné úrovni, nebo může být sestavena pouze v části ložné 

plochy.Celkem je možnost naložit 66 europalet,nebo 52 námořních palet o celkové 

váze nákladu 24,5t. Víceúčelovost těchto návěsů také spočívá v tom, že podlaha je 

velice snadno demontovatelná a návěs se poté použije jako běžný plachtový Mega 

návěs o ložné výšce 3m. 

ložná plocha: 13,65 x 2,48 x 3 m (100m³) 

výška pro nakládku z boku: 2,85 – 3 m (mechanické zvedání střechy) 

počet palet (EWP): 66 ks - každá podlaha 33 pal / 12,5t, nebo jen 34 pal / 25t 
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JOLODA 

Pro přepravu papíru v rolích vlastníme speciální návěsy typu Joloda, na zabezpečování 

přeprav pro papírenský průmysl. Využití systému Joloda je však mnohem 

univerzálnější. 

ložná plocha: 13,65 x 2,48 x 2,73 m (92m³) 

výška pro nakládku z boku: 2,66m 

počet palet (EWP): 34 pal / 25t 

výbava: 16ks ocelových zajišťovacích klínů / 2ks roller s max.nosností 3,5t na pár.  

kurty s vysokou pevností, protiskluzové gumy, ochranné rohy 

 

 
 
 
VOLVO / DAF + Schwarzmüller (MEGA 100m3) 

ložná plocha:13,65 x 2,5 x 2,95-3,02 m (100m³) 

výška pro nakládku z boku: 2,85 - 3,02m (mechanické zvedání střechy) 

počet palet (EWP): 34ks / 25t 

 

 
 


