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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SCARR-LAB

TARPAULIN
SYSTEMS FOR CONTAINERS AND SKIP LOAD CONTAINERS
PONYVARENDSZEREK RAKTÁR KONTÉNEREKHEZ, SZÁLLÍTÓ KONTÉNEREKHEZ
OF VEHICLES USED FOR STORING AND TRANSPORTING WASTE AND OTHER MATERIALS
SAFE

ADAPTABLE

As part of the popular Cramaro Cabriolè range,
A népszerű CRAMARO CABRIOLÉ
the
Scarr-Lab részeként
tarpaulinasystem
has been spetermékcsalád
Scarr-Lab
cifically
designedkifejezetten
for all typesazofösszes
containers and
ponyvarendszert
skip
load
containers. tervezték.
Scarr-Lab consists of a
típusú
konténerekhez
tarpaulin,
which
is basically
supported by bows
Boltívekből
és teflon
csúszó-talpakból
(csúszkák)
áll össze
a rendszer.
PVC
that
slide along
the sides
of theAcontainer
using
anyag
megóvja aTo
rakományt
aponyva
simplified
mechanism.
minimize az
friction, the
időjárás viszontagságaitól,
valamintplastic skates
tarpaulin
is equipped with special
biztosítja
a rakományok
(sliders)
fitted
at the end biztonságos
of the bows.

A Scarr-Lab
tökéletesen
adaptálható
lévő
Scarr-Lab
can
be perfectly
adapteda piacon
to all conösszes konténerhez.
Kiegészítők
széles választéka
tainers
on the market.
A wide range
of accesáll rendelkezésre
kiépítéséhez
az acsories
is availablea rendszer
to customise
the system
ügyfelek igényei szerint.
cording to the customer’s requirements.

szállítását.
A ponyvarendszer a konténerek fölső
Ithosszgerendáin
can be operated
from the ground to ensure
csúsznak.
complete
safety for the operator:
Talajról üzemeltethető,
ez által biztosítva a
manually
with a handle
that can be placed at
kezelő
biztonságos
munkavégzését.
- kézi
tekerőkar
segítségével
lehetséges
the
front,
at the front
on the side,
or on the rear
végezni a ponyva működtetését.
side;
- electric
a kézi tekerőkar
az oldalsó,
vagycontrol
az első or Myby means
of a remote
falra
telepíthető
Cramaro App;
- opcióként lehetséges elektromos, vagy
hydraulically.
hidraulikus működtetés is

With Scarr-Lab it is no longer necessary to
climb on top of the container to cover the load.
Transported materials will be protected from the
weather while preventing spillage on the roads
when driving.

Open or close
in less
than 30 seconds

No more fines
and penalties
on your
driver license

Minden rendszert úgy alkottak ki, hogy
tökéletesen illeszkedjen a konténerek
Each
system is tailor made so as to perfectly
kialakításához

match the design of the container.
ACCESSORIZABLE

Like
tarpaulin
system,
a wide
Mintevery
mindenCramaro
CRAMARO
rendszer,
személyre
range
of aoptions
is available,
allowing
you to
szabható
megfelelő
felépítményhez,
szállítandó
customise
your
tarpaulin
system,
including a
árú félékhez.
Pl oldalsó
túlnyúlás,
a fokozott
vízmentes
szállításhoz,
különféle
kialakítású
choice
of different
types
of side
flaps, for inhátsó automata
záró fedelek,
tartóívek
creased
waterproofing,
andkereszt
different
types of
magassága
kar pozíciója.
rear
closure(200-500mm)
for improvedvezérlő
automation.
You can
Minden
CRAMARO
rendszer
egyedi
kialakítású,
also
choose
the height
of the
bows,
ranging
az ügyfelek igényeinek megfelelően
from 200 to 500 mm, depending on the height
and application of the container.
Every Cramaro system is one of a kind and
original, since it is tailor made to meet all customers’ needs.

Operated
by
remote control

Operated
by
MyCramaro App

Easy retrofit
installation
on existing
vehicles

Fuel saving
Better
aerodynamic
coefficient

Prevent
the load
from falling off
and leaking
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