
Vývoj a koncept nového sklápěče SL5 vychází ze 
zkušeností a požadavků klientů, kteří vyžadují 
maximální spolehlivost a flexibilitu.
Hlavním cílem je dodat jednoduchou hliníkovou 
nástavbu do 3,5 – 5 t, která splňuje podmínky 
pro bezpečnou a efektivní přepravu sypkého 
materiálu. Řešení SL5 usnadní práci na stavbách, 
v zahradách i v komunálním sektoru. Hlavní 
charakteristikou sklápěče jsou užitné vlastnosti 
jako nízká hmotnost a univerzálnost. 
Kompletní výroba probíhá na základě zadaného 
podvozku pro stavbu sklápěče a požadavků 
klienta.

Třístranný hliníkový sklápěč

+ Nízká hmotnost
+ Spolehlivost
+ Al design



Rozměry
vycházejí z doporučených rozměrů daného podvozku vozidla a požadavků klienta. 

• Délka nástavby: 2 000 – 4 000 mm
• Šířka nástavby: 2 000 nebo 2 100 mm 
• Výška bočnic: 400 mm
• Výška předního čela včetně mřížového průzoru: Dle zadání klienta.
• Hmotnost nástavby: při délce 3 500 mm – 420 kg.

Rozměry podvozku 
(více v objednávkovém formuláři na www.alsap.cz).

Hydraulické jednočinné čerpadlo SPX 12V s nádrží 7,2 l.

Hliníková podlaha sklápěče navazuje na pomocný rám. Podlahová plošina je svařená 
z hliníkových profilů a tvoří kompaktní celek. Spodní část je osazena uložením na koule 
ø 50 mm s křížovým zajištěním kolíků pro zamezení nesprávného zajištění. Podlahu tvoří 
speciální podlahový profil, osazen oky pro zajištění nákladu. (Hydraulika – Mariz).

Hliníkové přední čelo do výšky kabiny. V místě okna kabiny je upravené průzorem do 
nástavby. Přední sloupky jsou vyšší než čelo pro zajištění možnosti přepravy tyčového 
materiálu. Zesílené přední sloupky zvyšují pevnost předního ochranného rámu. Bočnice 
400 mm Elox, zesílený profil určený pro sklápěče, spodní TIR panty na bočnicích.

Hydraulický šestistupňový píst s možností výsuvu do 1221 mm. Kardan pro sklápění do 
3 stran. Píst i kardan je lakován při výrobě. Příčné ocelové uložení kulových ložisek  
ø 50 mm.

+ Hliníkový pomocný rám upravený dle 
typu podvozku.

+ Rozmístěné konzole na připevnění 
k rámu vozidla. 

+ Pomocný rám velikosti 90 mm. 
+ Hlavní vypínač přívodu elektrického 

proudu k čerpadlu. 

+ Koncový elektrický spínač.
+ Pro povrchovou úpravu spodního rámu 

je použito práškového laku, jednotlivé 
ocelové díly jsou lakovány

Hliníkové sloupky nástavby jsou k dispozici ve dvou variantách

1.
+ Sloupky pro provedení 

valník / sklápěč.
+ S bočnicí a sloupkem.

2.
 Sloupky Armaton s horním 

a spodním výklopným 
čepen v zadní části, které 
zajišťují snadné ovládání 
zadního čela při sklápění.



Prémiová doplňková výbava sklápěče SL5
+ Široký výběr praktických kovových i plastových 

beden.
+ Upevnění na rám nástavby – „Easy“ montáž. 
+ Síť na zajištění nákladu.
+ Blatníky – připevnění na pomocný rám 

nástavby.

(Standardně dodáván 
ovladač s kabelem).

+ Bezdrátové dálkové ovládání
 hydraulického čerpadla.

+ Obrysové osvětlení
+ Pracovní osvětlení
+ Odrazky
+ Majáky
+ Reflexní páska
+ Oka pro zajištění nákladu
+ Lakované bočnice a přední čelo 

v požadované barevném spektru RAL.
 (Standardně je plato a rám lakovány ve stříbrné barvě 

– Elox. Bočnice a přední čelo v provedení povrchové 
úpravy Elox.)

Vzduchové pérování
Kompletní montáž přídavného pérovaní se provádí bez 
zásahu do konstrukce vozidla a používají se standardní 
montážní otvory, které na vozidle jsou již z výroby.
Montáž není v rozporu se záručními podmínkami výrobce 
vozidla a přídavnou sadu lze kdykoliv demontovat.

Východy vzduchové pérování
+ Jednoduchá instalace a snadná obsluha.
+ Prověřeno více jak 25 lety zkušeností v oboru 

vzduchového pérování.
+ Vysoký standard povrchové úpravy ocelových 

dílů.
+ Individuální nastavení výšky vzduchových 

měchů.
+ Lepší jízdní vlastnosti, zvýšená stabilita vozidla.
+ Zvýšený jízdní komfort.
+ Sady jsou designovány s výrobci vozidel, plně 

testovány s TÜV certifikáty.
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Provozovna a sklad

ALSAP s.r.o.
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