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Spoločnosť Kraker sa zameriava na návesy s 
pohyblivou podlahou už od roku 1989. Vý-
voj a výroba prebiehajú 100 % vo vlastnej 

réžii. Návesy Kraker sa vyznačujú najdlhšou život-
nosťou a ich konštrukcia je veľmi silná. K-Force je 
bezprecedentný vo svojej dlhovekosti za všetkých 
podmienok, vďaka špičkovej výrobnej metóde a 
nepretržitému monitorovaniu procesov výroby za-
ručujú inovatívne návesy s pohyblivou podlahou 
najvyššiu kvalitu. Nitové spoje sú dobrým príkla-
dom inovácie, pretože umožňujú použiť kombiná-
ciu hliníka a ocele. Takto máte správny materiál na 
správnom mieste. Výsledok? Veľmi pevné a ľahké 
vozidlo s unikátnou štruktúrou podlahy, ktoré do-
káže roky odolávať najväčším záťažiam aj v tých 
najnáročnejších podmienkach.

Holandský
náves Kraker
K-Force
Výrobca návesov Kraker je 
špecialistom na návesy s pohyblivou 
podlahou s najvyššou efektivitou. 
Dôkazom je K-Force: najefektívnejší 
a najspoľahlivejší náves s pohyblivou 
podlahou na trhu. 

K-Force Side Doors je systém bočných dverí, 
vďaka ktorým môžete prepraviť takmer čokoľvek. 
Tento typ návesu s pohyblivou podlahou sa pou-
žíva na prepravu dlhého nedeliteľného nákladu. 
Veľkou výhodou je, že palety môžete rýchlo na-
kladať a vykladať cez bočné dvere. K-Force Side 
Doors má 2 bočné dvere na ľavej strane, každé so 
šírkou 6,2 m. Horný nosník je mechanicky/hydrau-
licky zdvíhateľný pre jednoduchšie nakladanie a 
vykladanie vysokého nákladu.

Výhodami bočných dverí K-Force sú: nakládka/
vykládka dlhých nedeliteľných nákladov, nakla-
danie a vykladanie cez 2 bočné dvere, každé so 
šírkou 6,2 m, ako aj zaťahovacia strieška, ktorá 
umožňuje ľahké nakladanie a vykladanie pod hor-
ným nosníkom.

Náves Kraker K-Force je rozmerovo stabilný, kon-
štrukcia podlahy je schopná odolávať najväčším 
silám a vnútorné trenie je minimálne. Na nákla-
doch ušetríte vďaka nižšej spotrebe paliva. Pohyb-
livá podlaha predstavuje najdrahšiu časť návesu. 
Vďaka svojim jedinečným vlastnostiam a unikátnej 
výrobnej metóde je najodolnejšou na trhu. Na Slo-
vensku ponúka tento špeciálny náves spoločnosť 
Hochstaffl Slovakia, ktorá poskytne viac informácií.

Unikátna posuvná podlaha
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