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30
   LET

10.
 GENERACE

50.000
VYBAVENÝCH VOZIDEL 

ZA ROK

KDYŽ JDOU INOVACE 
RUKU V RUCE SE ZKUŠENOSTMI
Již více než 75 let spojuje Würth inovativní myšlenky a prvotřídní kvalitu v podobě inteligentních výrobků.
Nejlepším příkladem toho je vybavení vozidel. Posledních 30 let probíhá vývoj ve vlastním podniku v Německu a výrobu zajišťuje 
dceřiná společnost skupiny Würth. Za tu dobu je k dispozici již 10. generace, která díky vysoce kvalitní kombinaci hliníku, 
oceli a plastu nabízí optimální hmotnost a zaručuje maximální flexibilitu. Za rok vybavíme 50 000 vozidel 
a jsme tak schopni uspokojit téměř jakoukoliv potřebu.

VÝHODY PRO VÁS
NAŠE ODPOVĚDNOST
Maximální kvalita od výroby až po montáž
Výbava vozidel Würth se vyrábí z vysoce kvalitních materiálů a na nejmodernějších výrobních zařízeních. Systém je certifikován  
v souladu s požadavky na řízení jakosti podle normy ISO 9001, takže máte záruku nejvyšší kvality. Pokud jde o montáž, 
spoléháme na dlouholeté partnery, kteří montují vybavení vozidel přímo na místě, které si zvolí zákazník.

Bezpečnost bez kompromisů
Výbava vozidel Würth je zkoušena TÜV/GS a úspěšně prochází crash testy, takže je za všech okolností zaručena maximální 
bezpečnost. Kromě výrobků pro zajištění nákladu nabízí Würth také související školení.

Inovativní, certifikovaný environmentální management
Nedílnou součástí kultury firmy Würth je ekologie a ochrana životního prostředí. Například při práškovém nástřiku nepoužíváme 
rozpouštědla a u podlahových desek sázíme na obnovitelné suroviny.

Ideální řešení 
pro celou flotilu 
vozidel

Osobní 
poradenství 
a individuální 
3D plánování

Více než 50 odborných 
prodejců po celém 
Německu

Montáž u 
zákazníka 
certifikovanými 
partnery

VORTEILE
UND

SERVICES

Přes 500 poboček pro pokrytí 
přímé potřeby výrobků 
k zajištění nákladu

Flexibilní modely 
financování, jako je 
leasing nebo 
pronájem s následnou 
koupí

Plánování pomocí online 
konfigurátoru vybavení vozidel

VÝVOJ VE VLASTNÍM PODNIKU 
A VÝROBA V DCEŘINÉ 

SPOLEČNOSTI SKUPINY WÜRTH
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Podélné moduly nabízejí komfortní přístup 
bočními dveřmi.

Kromě různých dalších součástí umožňuje velký 
výběr vložek a systémů uspořádání přizpůsobit 
vybavení vozidla individuálním potřebám.

Rychlé otevření po celé šířce: S funkční úchytnou 
lištou je možné kdekoli obsluhovat každou zásu-
vku – aniž by bylo zapotřebí množství drobných, 
obtěžujících hmatů.

Jediným pohybem ruky se otevírají praktické 
odklápěcí kryty regálů. Ty jsou stejně jako 
přepážky a úchyty zásuvek vyrobené z vysoce 
kvalitního eloxovaného hliníku.

Pracovní stůl jede vždy s vámi: V samotném vozidle 
si přitom nenárokuje téměř žádné místo a na místě 
použití ho lze v případě potřeby několika hmaty 
vytáhnout a pomocí aretace rychle zajistit.

Bezpečné nakládání a organizace: Četné vložky 
a systémy uspořádání spolu s patentovaným 
systémem zamykání zásuvek jsou určené k tomu, 
aby váš přepravovaný materiál zůstával bez 
posouvání na svém místě.

Upínací popruhy, které se připínají na kolejnici 
pro zajištění nákladu, a součásti příslušenství 
připevňované ke stojanům rámu ještě zvyšují 
užitnou hodnotu systému.

Skladovací boxové regály umožňují přehledné 
skladování drobných dílů v dodávce. Boxy 
v regálu zaručují pořádek a patentovaný přední 
kryt umožňuje snadný přístup.

Nový systémový kufr spojuje funkčnost 
s designem a může se dokonale integrovat 
do vybavení vozidla. Kufrové moduly jsou 
vybavené 100 % výsuvem, který umožňuje 
kompletní otevření víka. Kromě toho je možné 
jednotlivé kufry jednoduše navzájem spojovat.

ŘEŠENÍ V KAŽDÉM DETAILU
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Obsah dodávky Obj. č. Označení Obj. č. Počet Cena

0963 99  823
Základní sestava malá - levá strana 0963 99  821 1 11.990,-
Základní sestava malá - pravá strana 0963 99  822 1 15.390,-

ZÁKLADNÍ SESTAVA MALÁ

Obj. č. 0963 99  823
Bal. 1
Typové označení MBSET12
Hloubka 330/380 mm
Hmotnost výrobku (na kus) 60 kg
Šířka strany spolujezdce 834 mm
Šířka strany řidiče 1112 mm
Výška strany řidiče 980 mm
Výška strany spolujezdce 920 mm

Barva Antracitová šedá RAL 7016 strukturovaná, 
dopravní červená RAL 3020 strukturovaná

Základní sestava malá je vhodná pro: Citroen Berlingo / Peugeot Partner / Opel Combo / Ford Connect / VW Caddy / Renault Kangoo /  
Mercedes-Benz Citan / Dacia Dokker / Fiat Doblo / Nissan NV250 / Toyota Proace City

Možnost rozšíření o modulární díly

Levá strana sestává ze:
• Spodního dílu s krytem, světlá výška 420 mm,  

a výřezu na podběh kola 420 x 112 mm
• 2 skladovacích regálů, vždy se 2 dělicími plechy 

pro přehledné skladování nářadí a drobných 
součástek

• Rámového nástavce s dělicím plechem

Pravá strana sestává z:
• Otevřeného spodního dílu, světlá výška 390 mm, 

a výřezu na podběh kola 390 x 52 mm, s 
rychloupínacím popruhem pro zajištění kufříků  
na přístroje

• Zásuvky o výšce 180 mm s dělicím plechem 
• Regálu s vyklápěcími dvířky o výšce 105 mm
• Rámového nástavce s dělicím plechem

Z vysoce pevné oceli s vysoce kvalitním 
práškovým nástřikem

Včetně protiskluzových podložek

Včetně bočních a podlahových 
upevňovacích sad

PŘIPRAVENO 
K MONTÁŽI 
A PŘEDEM 

SMONTOVÁNO

za sadu

25.990,- 

 Cena 25.990,- 

VW_454  |  Copyright by creativ collection Verlag GmbH, Germany  |  www.

Volkswagen Caddy, Kasten, Heckklappe, 1 Schie
1:30   L: 4.408  B: 1.793  H: 1.822  R: 2.682
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ZÁKLADNÍ SESTAVA STŘEDNÍ

Základní sestava střední je vhodná pro: Citroen Jumpy / Peugeot Expert / Opel Vivaro Cargo / Ford Transit Custom / VW Transporter / Renault 
Trafic / Mercedes-Benz Vito / Fiat Talento / Nissan NV300 / Toyota Proace

Obsah dodávky Obj. č. Označení Obj. č. Počet Cena

0963 99  827
Základní sestava střední - pravá strana 0963 99  824 1 23.990,-
Základní sestava střední - levá strana zadní 0963 99  825 1 17.390,-
Základní sestava střední - levá strana přední 0963 99  826 1 11.790,-

Obj. č. 0963 99  827
Bal. 1
Typové označení MBSET13
Hloubka 380 mm
Hmotnost výrobku (na kus) 95 kg
Šířka strany spolujezdce 1112 mm
Šířka strany řidiče 1946 mm
Výška strany řidiče 900 mm
Výška strany spolujezdce 950 mm

Barva Antracitová šedá RAL 7016 strukturovaná, 
dopravní červená RAL 3020 strukturovaná

Možnost rozšíření o modulární díly

Levá strana 2dílná sestává ze:
• Spodního dílu s krytem, světlá výška 390 mm, a 

výřezu na podběh kola 100 x 52 mm
• Otevřeného spodního dílu, světlá výška 450 mm, s 

rychloupínacím popruhem pro zajištění kufříků na 
přístroje

• 2 regálů s kryty pro bezpečnou přepravu 
přiložených systémových kufříků 8.4.1

• 1 regálu s boxy KLT pro přehledné skladování 
drobných součástek

• 2 skladovacích regálů, vždy se dvěma dělicími 
plechy pro přehledné skladování nářadí a drob-
ných součástek

• 2 rámových nástavců, vždy se dvěma dělicími 
plechy 

Pravá strana sestává ze:
• Spodního dílu s vyklápěcími dvířky o výšce 

180 mm, světlá výška 390 mm, a výřezu na 
podběh kola 100 x 52 mm

• 3 zásuvek o výšce 120 mm, vždy se 2 dělicími 
plechy

• Rámového nástavce s dělicím plechem

Z vysoce pevné oceli s vysoce kvalitním 
práškovým nástřikem

Včetně protiskluzových podložek

Včetně bočních a podlahových 
upevňovacích sad

za sadu

49.990,-

 Cena 49.990,-

PŘIPRAVENO 
K MONTÁŽI 
A PŘEDEM 

SMONTOVÁNO

VW_466 |  Copyright by creativ collection Verlag GmbH, Germany  |  www.ccvision.de

VW Transporter T6, Kasten, kurzer Radst., Heckklappe, 1 
1:30   L: 4.904  B: 1.904  H: 1.990  R: 3.000
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ZÁKLADNÍ SESTAVA VELKÁ

Základní sestava velká je vhodná pro: Citroen Jumper / Peugeot Boxer / Opel Movano / Ford Transit / VW Crafter / Renault Master / Mercedes-
Benz Sprinter / Fiat Ducato / Nissan NV400 / MAN TGE / Iveco Daily

Obsah dodávky Obj. č. Označení Obj. č. Počet Cena

0963 99  831
Základní sestava velká - levá strana zadní 0963 99  828 1 18.790,-
Základní sestava velká - levá strana přední 0963 99  829 1 12.990,-
Základní sestava velká - pravá strana 0963 99  830 1 35.990,-

Obj. č. 0963 99  831
Bal. 1
Typové označení MBSET14
Hloubka 380 mm
Hmotnost výrobku (na kus) 110 kg
Šířka strany spolujezdce 1112 mm
Šířka strany řidiče 2224 mm
Výška strany řidiče 1200 mm
Výška strany spolujezdce 950 mm

Barva Antracitová šedá RAL 7016 strukturovaná, 
dopravní červená RAL 3020 strukturovaná

Možnost rozšíření o modulární díly

Levá strana 2dílná sestává ze:
• Spodního dílu s krytem, světlá výška 450 mm
• Otevřeného spodního dílu, světlá výška 450 mm, s 

rychloupínacím popruhem pro zajištění kufříků na 
přístroje

• 2 regálů s kryty pro bezpečnou přepravu 
přiložených systémových kufříků 8.4.1

• 2 regálů s boxy KLT pro přehledné skladování 
drobných součástek

• 3 skladovacích regálů, vždy se dvěma dělicími 
plechy pro přehledné skladování nářadí a drob-
ných součástek

• 2 rámových nástavců, vždy se dvěma dělicími 
plechy 

Pravá strana sestává ze:
• Spodního dílu s vyklápěcími dvířky o výšce 

180 mm, světlá výška 420 mm
• Výsuvného pracovního stolu s otočným talířem a 

svěrákem
• 3 zásuvek o výšce 120 mm, vždy se 2 dělicími 

plechy
• Rámového nástavce, vždy se 2 dělicími plechy 

Z vysoce pevné oceli s vysoce kvalitním
práškovým nástřikem

Včetně protiskluzových podložek

Včetně bočních a podlahových 
upevňovacích sad

za sadu

64.990,-

 Cena 64.990,-

PŘIPRAVENO 
K MONTÁŽI 
A PŘEDEM 

SMONTOVÁNO

VW_585  |  Copyright by creativ collection Verlag GmbH, Germany  |  www.ccvision.de

VW Crafter Kasten, Radst. mittellang, Hochdach, 1 Schiebet. (2017)
1:30   L: 5.986  B: 2.040  H: 2.590  R: 3.640
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MODULOVÉ BLOKY UNIVERZÁLNÍ

* Hodí se pouze pro stranu řidiče

Vhodný pro: Citroen Berlingo*/Jumpy, Fiat Doblo*/Talento, Ford Connect*/Custom/Transit, Iveco New 
Daily, MAN TGE, Mercedes-Benz Vito*/Sprinter, Nissan NV300/NV400, Opel Combo*/Vivaro/Mova-
no, Peugeot Partner*/ Expert/Boxer, Renault Trafic/Master, Toyota Proace, VW T5/T6/Crafter

Obj. č. 0963 611 101
Bal. 1
Typové označení MUNI1
Šířka 1112 mm
Výška 980 mm
Hloubka 330 mm
Hmotnost výrobku (na kus) 27 kg

Barva
Antracitová šedá RAL 7016 
strukturovaná, dopravní červená 
RAL 3020 strukturovaná

Materiál Vysoce pevná ocel s vysoce 
kvalitním práškovým nástřikem

Vhodný pro: Citroen Jumpy/Jumper, Fiat Talento/Ducato, Ford Custom/Transit, Iveco New Daily, MAN 
TGE, Mercedes-Benz Vito*/Sprinter, Nissan NV300/NV400, Opel Vivaro/Movano, Peugeot Expert/Bo-
xer, Renault Trafic/Master, Toyota Proace, VW T5/T6/Crafter

Obj. č. 0963 611 103
Bal. 1
Typové označení MUNI3
Šířka 1112 mm
Výška 1160 mm
Hloubka 380 mm
Hmotnost výrobku (na kus) 36,4 kg

Barva
Antracitová šedá RAL 7016 
strukturovaná, dopravní červená 
RAL 3020 strukturovaná

Materiál Vysoce pevná ocel s vysoce 
kvalitním práškovým nástřikem

Vhodný pro: Citroen Jumper / Fiat Ducato / Ford Transit / Iveco Daily / MAN TGE / Mercedes-Benz 
Sprinter / Nissan NV400 / Opel Movano / Peugeot Boxer / Renault Master / VW Crafter

Připraveno k montáži a předem 
smontováno

Sestává ze:
Spodního dílu s krytem
Světlá výška spodního dílu 360 mm
2 skladovacích regálů
Pro přehledné skladování nářadí a drobných 
součástek

Včetně rámového nástavce, upevňovací 
sady, protiskluzových desek a dělicích 
plechů pro skladovací regály a rámový 
nástavec

Obj. č. 0963 60  708
Bal. 1
Typové označení MBFG08
Šířka 1112 mm
Výška 1120 mm
Hloubka 380 mm
Hmotnost výrobku (na kus) 42 kg

Barva
Antracitová šedá RAL 7016 
strukturovaná, dopravní červená 
RAL 3020 strukturovaná

Materiál Vysoce pevná ocel s vysoce 
kvalitním práškovým nástřikem

Sestává ze:
Spodního dílu s krytem
Světlá výška spodního dílu 430 mm
Skladovacího regálu
Pro přehledné skladování nářadí a drobných 
součástek
2 skladovacích regálů
S 10 skladovacími boxy (velikost 2)
Pro přehledné skladování drobných součástek

Včetně rámového nástavce, upevňovací 
sady, protiskluzových desek a dělicích 
plechů pro skladovací regály a rámový 
nástavec

Připraveno k montáži a předem 
smontováno

Připraveno k montáži a předem 
smontováno

Sestává ze:
Spodního dílu s krytem
Světlá výška spodního dílu 390 mm
Skladovacího regálu
Pro přehledné skladování nářadí a drobných 
součástek
2 skladovacích regálů
S 5 skladovacími boxy (velikost 2)
Se 7 skladovacími boxy (velikost 3)
Pro přehledné skladování drobných součástek

Včetně rámového nástavce, upevňovací 
sady, protiskluzových desek a dělicích 
plechů pro skladovací regály a rámový 
nástavec

 Cena 6.990,-

 Cena 8.390,-

 Cena 9.990,-



ZÁKLADNÍ SESTAVY MODULŮ
vybavení vozidel

Würth, spol. s r.o.
č. p. 137
29301 Nepřevázka
T +420 326 345 141 / F +420 326 345 149 
info@wuerth.cz, www.wuerth.cz
www.facebook.com/wuerth.czechrepublic

Platnost akce do 31. 12. 2020.
Uvedené ceny jsou bez 21 % DPH. Ceny za moduly a sestavy jsou bez instalace do vozidla.
MW‒JF‒03/08/2020 ‒ auto_0797

Dotisk pouze se svolením společnosti Würth, spol. s.r.o. Všechny obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se v některých případech lehce lišit 
od zboží, které je dodáno. Zároveň nepřejímáme odpovědnost za škody vzniklé případnými tiskovými chybami apod. Vyhrazujeme si právo 
na změny produktů, které by z našeho pohledu sloužily ke zlepšení kvality produktů, nebo služeb námi poskytovaných. 
Tuto změnu jsme oprávněni provést kdykoliv bez nutnosti předem na ni upozorňovat.


