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Mnoho věcí je větší, než si myslíte!

Na přepravu se nejlépe hodí valníkový přívěs.
Všestrannost nezná hranic.
Valníky od Pongratze se vyznačují širokou typovou 
řadou, počínaje malými jedoosými brzděnými od 
1300 kg celkové hmotnosti, až do tandemových, 6m 
dlouhých přívěsů, do celkové hmotnosti 
3500 kg. Od praktických přívěsů až po profesionální 
autopřívěsy pro komerční využití, najdete své 
dopravní řešení.

Všechna přední a zadní čela a bočníce jsou sklopné.
Snížený podvozek a zatahovací kotvící prvky k 
zajištění přepravovaného nákladu, vyjímatelné 
rohové sloupky pro snadné nakládání, rozsáhlé 
příslušenství, jako jsou nástavbové bočnice nebo 
vysoké plachty s konstrukcemi, usnadňují manipulaci 
při každodením používání.
Robusní ocelové bočnice pro maximální zatížení, 
nebo hliníkové bočnice s opticky perfektním 
designem – můžete vždy použít pro Váš přívěs ve 
všech variantách.

PHL s ocelovými, žárově zinkovanými bočnicemi

Hliníkové nájezdy (jen pro provedení se zadními podpěrami)

PHL s nízkou plachtou

Kotvící zajišťovací prvky v bočním podlahovém profilu

PHL se sníženým rámem

PHL 2550/15 G-AL
Nejmenší brzděný valník

PHL s posuvnou plachtou Vysoká plachta s konstrukcí
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Kvalita z Rakouska

Nákladní přívěs – valník

PHL

Technická data
Typ Ložná plocha, mm Provozní hm. kg Max. celková hm. kg Pneu

PHL 2550/15 G-AL-S 2550 x 1510 x 360 360 1300/1500/1800 10/10/13

PHL 2550/15 T-AL-S 2550 x 1510 x 360 426 2000/2500 13/14

PHL 3100/17 T-AL-S 3100 x 1760 x 360 461 2000/2500/3000/3500 14/14/14/14

PHL 3700/17 T-AL-S 3700 x 1760 x 360 514 2000/2500/3000/3500 14/14/14/14

PHL 4030/17 T-AL-S 4030 x 1760 x 360 536 2000/2500/3000/3500 14/14/14/14

PHL 4030/20 T-AL-S 4030 x 2060 x 360 581 2000/2500/3000/3500 14/14/14/14

PHL 5030/20 T-AL 5030 x 2060 x 360 753 2500/3000/3500 14/14/14

PHL 6030/20 T-AL 6030 x 2060 x 360 828 2500/3000/3500 14/14/14

U … jednoosý nebrzděný   G … jednoosý brzděný   T … dvouosý tandem   AL … hliníkové bočnice   S … svařovaný rám

■■ Stabilní rámová konstrukce
■■ Ocelové díly žárově zinkované
■■ Univerzální použití
■■ Výroba v osvědčeném modulovém systému
■■ Dlouhá životnost skrze kvalitních materiálů

Sériové základní vybavení:
-  úložný prostor pro nájezdy
-  bočnicové sloupky odnímatelné
-  hliníkové bočnice výšky 360 mm, s hliníkovými zapuštěnými 

uzávěry
-  bočnice ze čtyř stran otvíratelné a odnímatelné
-  „V“ oj u všech typů šroubovaná
-  zapuštěné kotvící prvky v bočním podlahovém profilu
-  silné, kované bočnicové závěsy
-  silné podpěrné kolo

Speciální vybavení:
-  snížený rám:  pneumatiky 10“ pro tandemový přívěs do 

celkové hmotnosti 3000 kg
  pneumatiky 195/50 R13C pro 3500 kg
-  nízké plachty
-  rámy plachty s prkeným roštem
-  vysoké plachty
-  nástavbové bočnice 360 mm
-  rezervní kola, držáky rezervních kol, zámky závěsných kloubů, 

mřížové nástavbové bočnice
-  nájezdy s uložením pod ložnou plochou
-  hliníkové, nebo ocelové nájezdy

Profi  řada
(Hliníkové, eloxované bočnice) 

NOVĚ odnímatelné bočnicové sloupky!

max
3500

kg

eg ab

360
kg 10˝/13˝ 13˝/14˝

Provozní hm.  Celková hm. Jednoosý Dvouosý tandem Brzděný Nebrzděný13˝ 13˝ 13˝

max
3500

kg

eg
250
kg



Technická data  LH-U (jednoosý nebrzděný)

Typ Ložná plocha, mm Celková hmotnost max. kg Pneu Kotvící oka

LH 2300/16 U-AL 2310 x 1610 x 300 750 155R13 6

LH 2600/16 U-AL 2610 x 1610 x 300 750 155R13 6

Technická data  LH-G (jednoosý brzděný)

Technická data  LH-T (dvouosý tandem)

Typ Ložná plocha, mm Celková hmotnost max. kg Pneu Kotvící oka

LH 2300/16 G-AL 2310 x 1610 x 300 1350 195/50R13C 6

LH 2600/16 G-AL 2610 x 1610 x 300 1350/1500/1800 195/50R13C 6

LH 3100/16 G-AL 3110 x 1610 x 300 1350/1500/1800 195/50R13C 8

Typ Ložná plocha, mm Celková hmotnost max. kg Pneu Kotvící oka

LH 2600/16 T-AL 2610 x 1610 x 300 2000/2700 155R13 / 165R13C 6

LH 3100/16 T-AL 3110 x 1610 x 300 2000/2700 155R13 / 165R13C 8

LH 4000/20 T-AL 4040 x 2070 x 300 2000/2700 155R13 / 165R13C 10

Valník s hliníkovými bočnicemi

Sériové základní vybavení:
-  celosvařovaný, stabilní rám
-  eloxované hliníkové bočnice, ze čtyř stran otvíratelné a odníma-

telné, výška 300 mm
-  odnímatelné rohové sloupky
-  šroubovaná oj pro snažší výměnu
-  silné bočnicové závěsy a uzávěry
-  nezávislé zavěšení
-  moderní, multifunkční zadní sdružená světla
-  kotvící prvky v podlaze (počet – viz.tabulka níže)

Příslušenství:
-  vysoká plachtová konstrukce s plachtou 1300 mm a 1600 mm od 

konce bočnice pro  LH 2300/16 U/G-AL, LH 2600/16 U/G-AL
-  vysoká plachtová konstrukce s plachtou 1300 mm, 1600 mm, 

1900 mm od konce bočnice pro LH 3100/16 G/T-AL,  
LH 4000/20 T-AL

-  hliníkové nástavbové bočnice výška 360 mm
-  nízká plachta
-  zadní podpěry
-  rezerva, držák rezervy
-  tlumiče pérování

NOVINK
A!

Nákladní přívěs – valník

LH

Lehká  řada
(Hliníkové, eloxované bočnice) 
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