
Egyszerűsített Cabriolé modell, alapvető alkatrészekkel megépítve. Anyaga: PVC net 
háló. Egyetlen kereszt csúszó ív a háló végébe integrálva. Oldalsó acélhuzal, meghajtó 
tárcsákkal.

EGYETLEN ÍV A PONYVA HÁTULJÁN
Fekete PVC háló ponyva.
Kiválóan alkalmas könnyű áruk, például sóder kavics, zöldhulladék, faforgács, aprított 
papír és répa szállítására a mezőgazdaságban. A Cabriolé Light bármilyen típusú 
felépítményre fel lehet szerelni, legyen az hátra vagy oldalra billentő.

A Cabrio-Light rendszernek nincs hátsó záró vége, ezért ideális azon rakományok 
takarásához
amiket nem kell megóvni az esőtől.

A meghajtás lehet kézi, elektromos (rádió-távirányítóval vagy APP okos telefonhoz) 
vagy hidraulikus meghajtó egységgel.

A ponyva biztonságos feltételek mellett üzemeltethető, a kezelőnek nem kell 
felmásznia járművére.

A Cabrio-Light számos kiegészítővel személyre szabható.
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A Cabrio-Light modell
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OVERQUICK

A ponyvarendszer külső méretei jóval kedvezőbbek mint az 
eddig ismert rendszerek méretei.

Az OVERQUICK lenyűgöző tulajdonságokkal rendelkezik
- Aerodinamikus
- Légmentes és vízmentes. Különösen alkalmas olyan 

rakományokhoz, amelyeket szárazon kell szállítani
- Oldalsó feszítő hevederek nélkül, mivel a tekercselő

tengely automatikusan rögzül az oldalfalhoz
- A hátsó ajtók nyitása lehetséges, beponyvázott 

állapotban is.

AZ ÚJ OVERQUICK OLDALRA 
FELTEKERHETŐ RENDSZER

Az OVERQUICK egy automatikus oldalra tekerhető ponyva 
rendszer, amely PVC-ből és poliuretán megerősítésből 
készül azokon a területeken, ahol nagyobb az igénybevétel. 
Ideális mozgópadlós félpótkocsikhoz, valamint hosszú 
billenős felépítményekhez, akár 13,60 m hosszúsággal.

Különösen alkalmas gabona, hulladék, komposzt és siló 
szállításához.

Teljesen automatikus működtetés, pneumatikus és elektro 
pneumatikus rendszer segítségével. Az OVERQUICK fel és 
legördül a pótkocsi fölső részén, amelyet szabadalmaztatott 
légkamrák támogatnak.

Ez az újítás lehetővé teszi hogy legalább 30 cm-rel növelt 
túlrakodást is lefedjen.

OVERQUICK ROLLER: MOZGÓPADLÓS ÉS HOSSZÚ
BILLENŐS PÓTKOCSIKHOZ
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