
...spolehnìte se!

N K - V T K S

NAKLÁDACÍ KOMORA



N a k l a d a c í k o m o r a

Èeská republika
tel.: +420 571 759 211, fax: +420 571 759 222
spedos@spedos.cz, www.spedos.cz

Slovenská republika
tel.: +421 41 707 7111, fax: +421 41 707 7131
spedos@spedos.sk, www.spedos.sk

Nakládací komora je pøedsunutý pøekládací systém se všemi
komponenty, typickými pro standardní nakládací místo. Obsahuje
prùmyslová vrata vhodného typu, vratového tìsnìní klapkové
èi nafukovací a vyrovnávací mùstek buï se sklopnou nebo
s výsuvnou lištou. Bìžné nakládací místo je instalováno 
v obvodovém plášti budovy. Naproti tomu nakládací komora
je vysunuta mimo pùdorys budovy a je samostatnì opláštìna. 
Nezabírá tak vnitøní skladové prostory. Otoèením komory 
ze základní kolmé polohy pod rùznými úhly vùèi budovì skladu 
lze øešit problém nedostateèné nájezdové plochy pro kamiony.

Charakteristika

Základní parametry

Konstrukce a materiál

Výhody

- nakládací místo je vnì obvodového pláštì budovy
- není nutno žádných stavebních úprav vnitøních prostor budov
- nezmenšuje manipulaèní plochu skladu
- proces nakládky probíhá v prostøedí s tepelnou izolací a 
  ochranou pøed povìtrnostními vlivy
- ochrana personálu
- ochrana zboží
- lze ji použít pro celé spektrum nákladních automobilù a provozù

Použití

Nakládací komora je urèena do bìžného venkovního prostøedí
a odolává bìžným atmosférickým vlivùm. Není urèena 
do prostøedí se zvýšenou agresivitou par (chemické provozy aj.).

Maximální šíøka : 3000 mm
Maximální výška : 3330 mm

Pøíslušenství

- VT-K-S-01 vratové tìsnìní klapkové nebo nafukovací VT-N-S
- vyrovnávací mùstek
- pro NK-VTKS 20  20/ 6t : vyrovnávací mùstek 20 - 20 / 6t
- pro NK-VTKS 20  25 / 6t : vyrovnávací mùstek 20 - 25 / 6t
- pro NK-VTKS 20  30 / 6t : vyrovnávací mùstek 20 - 30 / 6t
- prùmyslové vrata SPEDOS 
- okapový systém

Podesta mùstku:
Ocelová konstrukce navržena pro vyrovnávací mùstek o jmenovité
nosnosti 6000 kg. 
Barva : standardnì RAL 5005, nebo na pøání dle  RAL

Konstrukce opláštìní:
Ocelová konstrukce z ohýbaných profilù 
Barva : standardnì RAL 9002, nebo na pøání dle  RAL

Boèní opláštìní:
Sendvièový panel tlouštka 40mm, R=1,54 m2K/W 
Barva : standardnì RAL 9002, nebo na pøání dle  RAL

Opláštìní støechy:
Sendvièový panel tlouštka 75mm, R=1,54 m2K/W 
Barva : standardnì RAL 9002, nebo na pøání dle  RAL 
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