
Schwarzmüller s.r.o.
267 53, Žebrák · Za Dálnicí 508 · Czech Republic

Tel.: +420 311 908 136-151
Fax: +420 311 908-222

office.zebrak@schwarzmueller.com
www.schwarzmueller.com

klanicová vozidla na přepravu 
dřeva

sklápěcí vozidla

vozidla s posuvnou podlahou cisternová vozidla

mrazírenská vozidla valníková vozidla

nízko ložná vozidla valníková vozidla pro výměnné 
nástavby



Objednávkový formulář fax/-mail

Prosím posílejte vyplněný formulář na FAX (+420 311 908-222)
nebo na E-MAIL (office.zebrak@schwarzmueller.com)

SCHWARZMÜLLER číslo zákazníka:        ......................................................................................................

Jméno/Firma: ........................................................................................................................................

Kontaktní osoba: ........................................................................................................................................

Ulice, č.p.: ........................................................................................................................................

PSČ, Město: ........................................................................................................................................

Telefon: ........................................................................................................................................

E-Mail: ........................................................................................................................................

Datum / Podpis / Firemní razítko:

Množství Popis Objednací číslo Cena/kusy

Speciální použití.

DURA-FLANGE®

WORKHORSE®

Dodatečná ochrana pro ještě delší životnost.

Dura-Flange® - ráfky mají patentovanou povrchovou 
úpravu, která slouží jako ochranný štít proti opotřebe-
ní okrajů ráfků.

Dura-Flange® - ráfky jsou vhodná pro přepravu těž-
kých nákladů, které jsou náchylné k posouvání po 
ložné ploše, což způsobuje tření patky pláště pneu-
matiky o okraj ráfku.

Ráfky mají broušenýpovrch a jsou k dispozici ve většině 
běžných velikostí.

Ochrana kotoučových brzd a zvýšené zatížení kola.

WorkHorse® - ráfky jsou bez ventilačních otvorů a 
chrání kotoučové brzdy řídící/přední nápravy před 
poškozením pískem a štěrkem.

WorkHorse® - ráfky jsou vhodná především pro sta-
vební vozidla s kotoučovými brzdami.

Ráfky mají broušený povrch a jsou k dispozici ve 
vybraných velikostech 22.5"x9.00" a 22.5"x11.75", 
zális 120mm.



Skvělý vzhled - 
Jednoduchá údržba

Využijte výhod pro Váš zisk!

 } Až 47% úspora váhy na kolo

 } Zvýšená užitečné zatížení

 }Nepřekonaná pevnost kování

 }Nerezavějící

 }Úspora paliva a snížení opotřebení pneumatik      

a brzd

 } Snížení emisí CO2 a vyšší hospodárnost díky    

nižší hmotnosti

DURA-BRIGHT® EVO
Skvělý vzhled, jednoduchá údržba

LVL ONE®

Nástupce s lesklejším povrchem
MATNÝ

Provedení pro jednoduchou údržbu

Aktuálně obdržíte  

ráfky Alcoa v  

provedení „LvL ONE®“ za  

cenu matného provedení.

PROVEDENÍ.Ráfky Alcoa.



Platnost akce: od tohoto okamžiku do 31.7.2018
Omyly a tiskové chyby vyhrazeny! Ceny ze skladu bez DPH.

Obor
Zisk Vzhled Životní prostředí Váha Síla

Cisterna a cisternový podvozek     

Silo     

Sklápěč     

Mrazírenský vůz     

Kontejnerový podvozek     

Stavební     

Všeobecná přeprava     

Přeprava dřeva     

Zájezdový autobus     

Městský autobus     

Dura-Bright® EVO
 } 22.5x9.00, zális 153mm, 10 děr na kolové šrouby Kč 9.155,-

 Díra na koovlý šroub Ø 32mm, Obj.č.: 117 861 
 Díra na kolový šroub Ø 26mm, Obj.č.: 117 862 

 } 22.5x11.75, zális 120mm, 10 děr na kolové šrouby, nosnost 5t Kč 10.430,-
Díra na kolový šroub Ø 32mm, Obj.č.: 117 834 
Díra na kolový šroub Ø 26mm, Obj.č.: 117 835 

LvL ONE®

 } 22.5x9.00, zális 153mm, 10 děr na kolové šrouby Kč 6.860,-
 Díra na kolový šroub Ø 26mm, Obj.č.: 117 628 
 Díra na kolový šroub Ø 32mm, Obj.č.: 117 629 

 } 22.5x11.75, zális 120mm, 10 děr na kolové šrouby, nosnost 5t Kč 8.135,-
Díra na kolový šroub Ø 26mm, Obj.č.: 117 634 
Díra na kolový šroub Ø 32mm, Obj.č.: 117 635

Příslušenství

 

 

 

ALclean
 }Čistič na matné, leštěné a LvL ONE® ráfky Alcoa
5l kanistr, Obj.č.: 36 854 Kč 957,-
25l kanistr, Obj.č.: 122 286 Kč 4.435,-

Wheel Wash
 }Čistič pro ráfky Dura-Bright®

1l láhev + ALbrush2, Obj.č.: 118 745 Kč 635,-
5l kanistr, Obj.č.: 118 747 Kč 992,-
25l kanistr, Obj.č.: 118 748 Kč 3.364,-

ALkit 4
 }Kmpletní sada pro čištění a leštění:
1 litr Alclean, 1 kartáč ALbrush2 
1 tuba Alpolish, 1 Alfinish, návod, Obj.č.: 62 443 Kč 1.102,-

ALcover
 }Nerezová krytka matice kola (dodávka pouze v balení po 20 ks) cena/ks Kč 64,-
pro matice kola na klíč 32mm, Obj.č.: 118 771 
pro matice kola na klíč 33mm, Obj.č.: 118 772 

ALpolish
 } Leštící pasta, 200g, pro 
matné a leštěné
Obj.č.: 38 264 

Kč 166,-

HUBgrease
 }Montážní tuk pro přírubu 
kola, 1kg
Obj.č.: 118 216 

Kč 1.094,-


