Italia

OVERQUICK
FLIP-TARP

OVERQUICK ROLLER: MOZGÓPADLÓS ÉS HOSSZÚ
BILLENŐS
PÓTKOCSIKHOZ
FLIP-TARP PONYVARENDSZER BIZTONSÁGOSAN MEGAKADÁLYOZZA A HÁTRA BILLENŐS

FELÉPÍTMÉNYEK,
PÓTKOCSIK RAKOMÁNYAINAK
SZÓRÓDÁSÁT.
ELŐNYÖK
AZ
ÚJ OVERQUICK OLDALRA
FELTEKERHETŐ RENDSZER

ponyvarendszer
külső méretei jóval kedvezőbbek mint az
A CRAMARO FLIP-TARP ponyvaszerkezet Abiztosítja
a CRAMARO
Az
OVERQUICK egy automatikus
oldalra tekerhető
ponyva
eddig ismert rendszerek méretei.
termékcsalád
egyszerűségét,
funkcionalitását.
rendszer, amely PVC-ből és poliuretán megerősítésből
készül azokon a területeken, ahol nagyobb az igénybevétel.
Az OVERQUICK lenyűgöző tulajdonságokkal rendelkezik
- anyaga PVC net háló
Ideális mozgópadlós félpótkocsikhoz, valamint hosszú
- Aerodinamikus
- a rendszer hátulján egy db keresztrúd található
billenős felépítményekhez, akár 13,60 m hosszúsággal.
- Légmentes
és vízmentes.
Különösen alkalmas olyan
- oldalsó karok anyaga: galvanizált acél, vagy
alumínium
előfeszített
rakományokhoz,
amelyeket
szárazon kell szállítani
rugóvalalkalmas gabona, hulladék, komposzt és siló
Különösen
Oldalsó feszítő hevederek
nélkül,
mivel a tekercselő
-szállításához.
fölső tároló dob: zárt rendszer amiben a-meghajtott
tengely
felcsévéli
tengely automatikusan rögzül az oldalfalhoz
a nethálót
- A hátsó ajtók nyitása lehetséges, beponyvázott
Teljesen automatikus működtetés, pneumatikus és elektro
állapotban is.
Ideális felhasználás:
építőipari
járművekhez,
mezőgazdasági
pneumatikus
rendszer segítségével.
Az OVERQUICK
fel és
eszközökhöz
legördül
a pótkocsi fölső részén, amelyet szabadalmaztatott
légkamrák támogatnak.

A Cabriole-Light nem biztosítja az árú félék vízhatlan takarását, az

anyagából
adódóan,
ezért30acm-rel
rendszer
Ez
az újítás lehetővé
teszi hogy legalább
növelt hátsó részén a hátsó ív után nincs
záró rész.
túlrakodást
is lefedjen.
Működtethető: manuálisan, elektromos meghajtással, távirányítóval
vagy hidraulikus hajtóművel.

406990620392

A rendszer nyitását-zárását a gépkezelő, a talajon állva tudja
működtetni.
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Protegge
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