
VAŠE DIMENZE 
NÁŠ STANDARD 



K chlebu s máslem 
ještě jedno pivo 

Ať už se jedná o automobilový 
průmysl, europalety, okna a 
dveře nebo nápojový průmysl: 
Společnost Meusburger sestaví 
vhodné vozidlo s ložnými 
rozměry přesně na míru 
potřebám zákazníka. Kromě 
Tautlinerů ve standardním a 
objemném provedení zahrnuje 
sortiment společnosti 
Meusburger také celoplachtová 
vozidla s bočními stěnami a 
otočnými křídly "Albatros" a 
několika lomenými návěsy 
("snížená středová podlaha") 
pro distribuci nápojů. S 
vozidlem od společnosti 
Meusburger se naši zákazníci 
mohou měřit s kýmkoli…


DOPRAVA A PŘEPRAVA 
NÁPOJŮ 



VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY 
A PRACOVNÍ PLOŠINY 

S dlouhými krky a krátkými 
nohami 

Prozaičtěji by se dalo říci: 
průmyslové vozíky a pracovní 
plošiny jsou velmi praktické, 
pokud jde o zvedání a ukládání 
břemen nebo zdvihání osob.


 - mají však jednu nevýhodu: 
krátké nohy jezevčíka nebo 
velmi malou jízdní výšku. 
Společnost Meusburger nabízí 
také pro tyto krátkonožce 
optimalizovaná vozidla, s 
plachtou nebo bez plachty. Díky 
vícedílným nájezdovým rampám 
jsou úhly sklonu "přátelské k 
jezevčíkům" a hydraulicky 
zvedané nízkopodlažní rampy 
umožňují vjezd vysokozdvižným 
plošinám. Speciální vozidla 
Meusburger jsou k dispozici i 
jako podvalníky.




„Švýcarský armádní nůž“ 
dopravního průmyslu 

„Transformers“ existovaly ve 
společnosti Meusburger již 
dříve než ve filmu. Návěsy, 
které navenek vypadají 
nenápadně, jako standartní 
evropská jízdní souprava, lze 
ve velmi krátkém čase rozšířit, 
prodloužit a zvýšit všemi 
směry. Tudíž tak pojmou


nadrozměrný přepravní náklad, 
jako jsou kolové nakladače, 
bagry, sklápěče nebo dokonce 
tramvaje a lokomotivy - a 
náklad nakonec pod plachtou 
bezpečně dopraví na místo 
určení. Stejně jako u 
švýcarského armádního nože je 
k dispozici nepřeberné 
množství praktických 
doplňkových funkcí a počet 
možných náprav i užitných 
hmotností nezná žádných 
hranic.


TĚŽKÁ DOPRAVA 
S PLACHTOU 



O slonech 
a plejtváku obrovském 

Slon je, jak známo, na 
evropských silnicích velmi 
rozšířený - o to více vynikají 
těžké dopravní velryby 
společnosti Meusburger. 
Sedlové návěsy snadno 
unesou náklad až 20 
dospělých slonů (5-7 t) a bez 
problémů se na ně vejde i 
plejtvák obrovský o hmotnosti 
100 t a délce 33 metrů. 
Obvykle však zákazníci 
společnosti Meusburger 
přepravují spíše obří bagry, 
transformátory, kotle a 
betonové prvky. Jako vždy 
jsou sedlové návěsy u 
společnosti Meusburger 
multifunkční, tedy vhodné pro 
přepravu nejrůznějších 
nákladů.


TĚŽKÁ DOPRAVA 
OTEVŘENÁ 



Vše začíná u stavebního 
průmyslu: silnice, domy, 
veškerá infrastruktura.


Meusburger dodává vhodná 
vozidla pro materiály a stroje: 
Od superlehkých otevřených 
přívěsů či návěsů na stavební 
materiál s jeřábem nebo bez 
něj, přes nízkoložné přívěsy pro 
všechny druhy a rozměry 
stavebních strojů až po 
sklápěcí vozidla. Vyrábíme také 
nápravy věžových jeřábů pro 
přepravu Vašeho jeřábu na 
další staveniště, podvalníky a 
nosiče kontejnerů. Každé 
vozidlo se plánuje individuálně.


Spojeni se zemí 

STAVBY 
A STAVEBNÍ MATERIÁLY 



Společnost Meusburger 
disponuje nejmodernějším 
strojním zařízením, které 
umožňuje kompletní zpracování 
kovů a povrchovou úpravu. 
Plazmové a laserové systémy, 
ohýbací lisy a systémy pro 
podélné svařování pod tavidlem 
zajišťují vysoce kvalitní 
zpracování oceli. CNC řízené 
frézky a soustruhy zajišťují 
vysokou úroveň vertikální 
integrace.


Povrchová úprava se provádí 
pomocí odstředivého tryskacího 
zařízení jako podklad pro 
volitelné stříkané zinkování, 
stejně jako základní a vrchní 
nátěr ve vlastní lakovně.


Nejdůležitějším kapitálem každé 
společnosti jsou její 
zaměstnanci. Skupina 
Meusburger zaměstnává 
přibližně 500 zaměstnanců v pěti 
závodech ve čtyřech zemích 
Evropy.  
Podniky skupiny Meusburger 
získaly za své vzdělávací 
programy ocenění od 
Řemeslnické komory a Obchodní 
a průmyslové komory – 
Meusburger klade velký důraz na 
dobře vyškolené zaměstnance.


VÝROBA 
A ZAMĚSTNANCI 



Meusburger Fahrzeugbau GmbH  

Kollmering 7 
D-94535 Eging am See 


Tel. +49 (0) 85 44/96 22-0 

Fax +49 (0) 85 44/96 22 50 

info@meusburger.ch 

www.meusburger.ch 

FTS-Altstätten AG 

Mühlibachstraße 9

CH-9450 Altstätten


Tel. +41 (0) 71/7570757

Fax +41 (0) 71/7570767

infos@meusburger.ch

www.fts-meusburger.ch

Meusburger NOVTRUCK 

Magistralnaya Str, 15 

RU-173008 Velikiy Novgorod

Tel. +7 (8162) 944 011

Fax +7 (8162) 944 009

info@meusburger-ru.ru

www.m-nov.ru

M-Technika s.r.o. 

Průmyslová II/917

CZ-38301 Prachatice


Tel. +420 388 302 120

Fax +420 388 302 122

info@meusburger.cz

www.m-technika.cz

Kotschenreuther  
Fahrzeugbau

FTS-Altstätten

Meusburger 
 Fahrzeugbau M-Technika

Meusburger  
NOVTRUCK

S roční produkcí přibližně 1  750 
vozidel patří skupina Meusburger 
k větším středně velkým výrobcům 
vozidel v Evropě. Se sortimentem 
produktů s užitečnou hmotností 
od 10 do 100 tun je Meusburger 
také jedním z nejvšestrannějších 

dodavatelů užitkových vozidel. 
Hlavní závod v Eging am See v 
Dolním Bavorsku se mezinárodně 
proslavil především inovativními 
těžkými nákladními vozy, ať už 
otevřenými nebo s plachtou.


facebook.com/meusburgerFZB instagram.com/meusburger_fahrzeugbau linkedin.com/company/meusburger-fahrzeugbau-gmbh

Kotschenreuther Fahrzeugbau  
GmbH & Co KG 

http://www.m-nov.ru
http://facebook.com/meusburgerFZB
http://instagram.com/meusburger_fahrzeugbau
http://linkedin.com/company/meusburger-fahrzeugbau-gmbh

