Italia

OVERQUICK
FLIP-TARP
CABRIOLÉ
AGRO

SLIDING TARPAULIN
FOR SEMI-TRAILERS
OVERQUICK
ROLLER: MOZGÓPADLÓS
ÉS HOSSZÚ
PVC
NETHÁLÓ
MECHANIKUS
KARRAL,
MEZŐGAZDASÁGI
ESZKÖZÖKHÖZ
BILLENŐS PÓTKOCSIKHOZ
MI VAGYUNK AZ ELSŐK

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

A CRAMARO® Cabriolè Európa legnépszerűbb roló ponyvája

félpótkocsikhoz
és billentő
járművekhez. Ez az a megoldás
AZ
ÚJ OVERQUICK
OLDALRA
BIZTONSÁGOS
ÉS GYORS
megakadályozza a rakomány szóródását és beázását. A
FELTEKERHETŐ
RENDSZER
ponyva háromoldalra billenő
félpótkocsikhoz és hátra billenő

CRAMARO
Flip-Tarp
típusú
ponyvarendszere,
félpótkocsikhoz
használható.
A Cabriolè
3 változatban a
kapható:
kézi, elektromos
és hidraulikus.
A Cabriolè-nak
mezőgazdasági
eszközök
Az
OVERQUICK
egy automatikus
oldalraelengedhetetlen
tekerhető
ponyvanem
kell csúszó síneket használni, mert a teknő fölső
rendszer,
amely
PVC-ből
és
poliuretán
megerősítésből
kiegészítője.
Biztonságos,
gyors
kezelést
hosszgerendáin mozognak a speciálisan tervezett önkenő,
készül
azokon
a területeken,
ahol nagyobb
az igénybevétel.
biztosít
aműanyag
felhasználónak.
A rendszer
100%
cserélhető
talpakon.
Ideális
félpótkocsikhoz,
valamint
hosszú a
nyitottmozgópadlós
berakodási
felületet
biztosít
billenős
felépítményekhez,
akár 13,60 m hosszúsággal.
kialakításának
megfelelően.
Előnyös a
“púpozott”
szállításánál, mivel a
BIZTONSÁGOSrakományok
ÉS GYORS
Különösen alkalmas gabona, hulladék, komposzt és siló
háló ráterül a rakományra, és ezáltal nincs
szállításához.
A CRAMARO® Cabriolè rendszerrel a karosszéria nyitása és
behatárolva
a rakomány magassága. Főbb
bezárása kb 30 másodperc alatt biztonságosan elvégezhető, a
alkatrészek:
2Kézi
dbműködtetés,
tekercsrugóval
talajról irányítva.
vagy
elektronikus
útonelőfeszített
semmi
Teljesen
automatikus
pneumatikus
és elektro
különbségkar,
nincs.
Ahomlokfal,
Cabriolè-vel már
nem
szükséges
felmászni
oldalsó
a
vagy
a
hátfal
tetején
pneumatikus
rendszer
segítségével.
Az
OVERQUICK
fel
és
a járműre a ponyva elrendezése érdekében, ezáltal elkerülve a
ponyva
amit
hajthatunk
legördül
a orsó,
pótkocsi
fölső
részén,
amelyetelektromosan,
szabadalmaztatott
sérüléseket
esetleges
leesés
következtében.
Gyors,
mechanikusan
vagy hidraulikusan.
légkamrák
biztonságostámogatnak.
üzemeltetés!
Ez az újítás lehetővé teszi hogy legalább 30 cm-rel növelt
túlrakodást
is lefedjen.
ALKALMAZKODÓ

406990620392

406990620050

RENDKÍVÜL SOKOLDALÚ FELHASZNÁLÁS
Opening
and
closing in
30 seconds

Open or close
in less
than 30 seconds

Open or close
in less
than 30 seconds

No more fines
and penalty
from your
driver license

ELŐNYÖK MEGTAKARÍTÁS
ÜZEMANYAG
A ponyva fonton lévő kialakításának köszönhetően a jármű
Flip_Tarp rendszer
felszerelhető:
aerodinamikusabb.
Ez azt
jelenti,jóval
hogykedvezőbbek
a szél áramlat
nemaz
AA ponyvarendszer
külső
méretei
mint
tudja fékezni a szerelvényt. Ennek érdekében ajánlott üres
-járművek
konténerekre
eddig
ismert
rendszerek
méretei.
esetében is zárt ponyvával közlekedni, csökkentve
- mezőgazdasági
gépekre
az
esetleges turbulenciát,
amely lelassíthatja a járművet. Ez
akár
5-6%félpótkocsikra
-os üzemanyag-megtakarítást
lehetővé.
Az
OVERQUICK
lenyűgöző tulajdonságokkaltesz
rendelkezik
- közúti

-- Aerodinamikus
dömperekre
-ÚjLégmentes
és vízmentes.
Különösen
alkalmas
és használt
eszközökre
egy nap
alatt olyan
rakományokhoz,
amelyeket
szárazon
kell
szállítani
BIZTONSÁG AZ UTAKON
telepíthető
- Oldalsó feszítő hevederek nélkül, mivel a tekercselő
Aztengely
utóbbiautomatikusan
években a rakományvédelem
kérdése egyre
rögzül az oldalfalhoz
vált.
Töröttlehetséges,
szélvédők, motoros
balesetek szóródás
-fontosabbá
A hátsó ajtók
nyitása
beponyvázott
esetén, szennyeződhet az útburkolat, és a követő járműveket
BIZTONSÁG
állapotban
is.
veszélyeztetheti. A Cabriolè segítségével nemcsak biztosítja a
rakományt, hanem hatékonyan hozzájárul a közúti

Abiztonsághoz
rakományokat
a biztonságos szállítás, és a
is!
vesztességek elkerülése végett, takarni kell!
A Flip-Tarp rendszer biztosítja mindkét elvárást,
valamint aktívan hozzájárul
a biztonságos közúti
ELŐNYÖK
szállításhoz. Figyelem: nem vízálló!
Az anyaga, erős, nagy szakítószilárdságú könnyű
PVC nettháló, ami átereszti a csapadékvizet.

Remote
controlled
operation

No more fines
and penalty
from your
No
more
fines
driver
license

and penalty
from your
driver license

Smartphone
controlled via
MyCramaro App

Easily protect
also
over height
load

Easy retrofitting
on vehicles
already
circulating

Operated
Easy retrofit
Easily |protect
www.cramaro.com
info@cramaro.com
by
remote control

Operated
by
remote control

also
over height load

Easily protect
also
over height load

installation
on existing
Easy
retrofit
vehicles

installation
on existing
vehicles

Fuel savings on
unloaded
transits with the
tarpaulin closed

Body top
opening
stays free

Fuel saving
Better
aerodynamic
coefficient

Prevent
the loading
from dropping
and leaking

Prevent
the loading
from dropping
Prevent
and
leaking

the loading
from dropping
and leaking
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