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MI VAGYUNK AZ ELSŐK

A CRAMARO® Cabriolè Európa legnépszerűbb roló ponyvája 
félpótkocsikhoz és billentő járművekhez. Ez az a megoldás 
megakadályozza a rakomány szóródását és beázását. A 
ponyva háromoldalra billenő félpótkocsikhoz és hátra billenő 
félpótkocsikhoz használható. A Cabriolè 3 változatban 
kapható: kézi, elektromos és hidraulikus. A Cabriolè-nak nem 
kell csúszó síneket használni, mert a teknő fölső 
hosszgerendáin mozognak a speciálisan tervezett önkenő, 
cserélhető műanyag talpakon.

BIZTONSÁGOS ÉS GYORS

A CRAMARO® Cabriolè rendszerrel a karosszéria nyitása és 
bezárása kb 30 másodperc alatt biztonságosan elvégezhető, a 
talajról irányítva. Kézi vagy elektronikus úton semmi 
különbség nincs. A Cabriolè-vel már nem szükséges felmászni 
a járműre a ponyva elrendezése érdekében, ezáltal elkerülve a 
sérüléseket esetleges leesés következtében. Gyors, 
biztonságos üzemeltetés!

Kényelmes gépkocsivezetőknek kimondottan ajánlott! Nincs 
több büntetés a ponyvázás hiánya miatt!

ÜZEMANYAG MEGTAKARÍTÁS

A ponyva fonton lévő kialakításának köszönhetően a jármű 
aerodinamikusabb. Ez azt jelenti, hogy a szél áramlat nem 
tudja fékezni a szerelvényt. Ennek érdekében ajánlott üres 
járművek esetében is zárt ponyvával közlekedni, csökkentve 
az esetleges turbulenciát, amely lelassíthatja a járművet. Ez 
akár 5-6% -os üzemanyag-megtakarítást tesz lehetővé.

BIZTONSÁG AZ UTAKON

Az utóbbi években a rakományvédelem kérdése egyre 
fontosabbá vált. Törött szélvédők, motoros balesetek szóródás 
esetén, szennyeződhet az útburkolat, és a követő járműveket 
veszélyeztetheti. A Cabriolè segítségével nemcsak biztosítja a 
rakományt, hanem hatékonyan hozzájárul a közúti 
biztonsághoz is! 
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SLIDING TARPAULIN FOR INDUSTRIAL VEHICLES

MODULÁRIS VAGY SZEMÉLYRE SZABVA 

Minden csúszó ponyva egyedi darab, amelyet az Ön igényei 
szerint gyártanak. A modulok széles választékából 
kiválaszthatja az Ön számára legmegfelelőbb lehetőséget.
• Különböző ponyva (PVC, PVC az ADR szállításához, 
  poliuretán és hőszigetelő anyag).
• A boltívek magassága lehetséges (200 mm, 300 mm, 
  400 mm, 500 mm).
• Különböző hátsó záró rendszerek (standard, automatikus 
  lezárás, rugózásos felfüggesztés).
• Különféle oldalsó rögzítő rendszerkialakítások (szabványos 
  L-horgok, Z-profilú csuklós kampók, henger horgok, 
  bajonett horgok).
• Különböző típusú oldalsó takarás (anélkül, 10 cm, 20 cm).

HŐÁLLÓ PONYVÁK

A szokásos PVC ponyvák mellett opcionálisan speciális 
szövetet is kínálunk a rakomány hőszigetelésére. (aszfalt 
feladatokhoz)

 A többrétegű anyag speciális anyaga csökkenti az esetleges 
hő veszteségeket, elérve a 3,7 W / (m2 · K) szigetelési 
együtthatót. A standard laboratóriumi vizsgálatokkal mért 
értékek].

UTÓLAGOSAN IS FELSZERELHETŐ

Általános elvárás, hogy a későbbi felszerelés bármilyen 
használt járműhöz probléma nélkül lehetséges. A már 
forgalomban lévő járművekhez felszerelhető kiegészítő 
tartozéknak köszönhetően komplett elülső pajzsokat is 
szállítunk, amelyek lehetővé teszik, hogy azon legyen 
összehúzva a ponyva rendszer, hogy a felépítmény teljes 
hosszát szabadon hagyja.

MŰKÖDTETÉS OKOSTELEFONNAL

A ponyva működtetésének megkönnyítése miatt 
kifejlesztettük a MyCramaro App-ot, annak segítségével 
működtethetjük a ponyvarendszert.
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