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Fliegl

Prodloužený návěs
Xtra-Long Fliegl
Německý výrobce užitkových vozidel firma Fliegl má již dlouholeté
zkušenosti s vývojem a výrobou speciálních souprav dosahujících
délky 25,25 m.

T

y se v různých kombinacích vozidel používají k transportu již mnoho let, hlavně
v severských zemích, u nás však zatím
mnoho neprorazily. Přitom by to byla jedna z cest,
jak snížit počty jízd, ušetřit náklady za přepravu
a v neposlední řadě i životní prostředí. Na vině
však není technika, ale legislativní omezení jejich používání a také komplikace při případných
průjezdech do okolních zemí. Vzhledem k jejich
délce je logické omezení používání těchto souprav u nás jen na jednosměrné komunikace jako
dálnice a podobně, s výjimkou omezeného počtu
kilometrů pro dojezd k cíli po sjezdu z takové komunikace.
Proto by dobrým tipem pro dopravce hlavně v tuzemsku, mohl být návěs s prodlouženou ložnou
plochou Xtra-Long, jehož provoz u nás nepodléhá takovým omezením jako zmiňované soupravy
25,25 m dlouhé. I když jen o zdánlivě nepodstatných 1,3 m, dokáže ušetřit například při pravidelných přepravách tam a zpět každou 12- tou jízdu.
Pak se dá při, určitém množství jízd za rok a při takovýchto typech přeprav lehce kupeckými počty
zjistit množství ušetřených jízd a s nimi spojené
ušetřené náklady.
Návěsy Xtra-Long se vyrábí jak s klasickou výškou točny 1.150 mm, tak v provedení výšky točny
950 mm pro návěsy Mega. Mohou být vybaveny
všemi potřebnými certifikáty pro zajištění bezpečné přepravy.
Vozidla Xtra-Long Fliegl jsou po několikaměsíčním testování rentability provozu také ve vozovém parku firmy SANTA TRANS Krnov.
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Návěsy Xtra-Long jsou již v provozu firmy Santa
Trans Krnov

Návěs s prodlouženou ložnou plochou Xtra-Long
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Nabízíme i vozidla k pronajmutí
• Vozidla z nejmodernější výroby
• Splní všechny transportní požadavky
• Vybavení na Vaše přání

Přímé zastoupení pro ČR: Fliegl CZ s.r.o., Hlavní 266, 747 81 Otice,
tel./fax: 00420 553 652 545 Mobil: 00420 602 546 614, mail: obchod@flieglinfo.cz, www.flieglinfo.cz
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