Italia

COVER-TRUCK

TAKARÓ PONYVARENDSZER HORGOS-EMELŐ KONTÉNERSZÁLLÍTÓKHOZ
TARPAULIN
SYSTEM FOR TRUCKS WITH SKIPLOAD CONTAINERS OR FIXED CONTAINERS

TECHNICAL FEATURES:

SIMPLE AND FAST USAGE
COVER-TRUCK
to cover
anda uncover
COVER-TRUCKallows
használata
biztosítja
the
cargo
in less műveletet a gépkezelő
gyors
és biztonságos
than
5 minutes,
in alltudja
safety
from the
ground.
számára.
5 perc alatt
a talajról
irányítva
•befedni
European
manufacture
a konténert.
Európaitogyártás
•- Ready
install system
Utólag felszerelhető
•- Guaranteed
after sale service
Nemzetközi
•- Spare
parts szervízháttérel
available in 24/48h
Különböző
opciókkal
•- Wide
saleshasznos
and support
network
ONE ONLY OPERATOR FOR A LESS THAN
5 MINUTES COVERING!
Thanks to the direct mounting on the chassis
A rendszer
az alvázra
van telepítve,system
ennek allows
of
the vehicle,
the Cover-Truck
köszönhetően,
a
the
protectionaofponyvarendszer
multiple containers
with just
cserekonténerek
szállításához biztosítja a
one
tarpaulin system.
biztonságos
szállítást.
All
operations
can be performed by a single
A konténerekhez
operator
with nonem
needszükséges
to climb saját
the body.
ponyva,
a kezelőnek
kell felmászni
A
practical,
safe andnem
sliding
system! a

Electric lifting
of the telescopic
arm through
-•Elektromosan
vezérelhető
két hidraulikus
oszlop,
a magasság
4 retaining
belts megfelelő
that makebeállításához
the maintenance
-operation
megfelelő easy
oszloprögzítés,
ami ellenáll a
and cheap.
külső behatásoknak
-•elektromos
meghajtó
a ponyva
Electric rolling
andegység
unrolling
of the tarp, asorsóhoz,
távirányítóval
vezérelve
sisted with
remote control.
- fekete, sűrűszövésű PVC nettálló,
megerősítve a megfelelő helyeken, a
• Acoustic safety signal indicating that the sysrongálásoknak ellenállva
tem is on movement.

• Heavy duty tower designed to gain major resistance to wind vibrations and strains when
the arm is at its maximum extension.
még mesh,
egy képreinforced
ide
• Black coloured
on the friction areas of the tarp.

rakományra
Praktikus és biztonságos!

ADVANTAGES

Operated
by
remote control

Open or close
in few
minutes

No more fines
or penalties
on you driver’s
license

Easy retrofit
installation
on existing
vehicles

Prevent
the loading
from falling off
and leaking
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