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Bevált minőség tökéletesítve
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What’s

?

Több mint 37 év gyártási tapasztalata a mozgópadlós pótkocsik üzletágában.
Kizárólag robotok által hegesztett felépítmény, továbbá stabil és innovatív megjelenés:
ez a
egyedi kialakítás , mellyel jelentős lépést értünk el fejlesztéseinkben:
Innovatív külső, műszaki kockázatok nélkül - bevált minőség tökéletesítve!

K100 és K200
Erős, de könnyű

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

Bevált technológia

Több mint 200 választható opció

Egyedi építés

Huckepack vasúti- kombinált
fuvarozási kialakítás

Speciális mezőgazdasági
megoldások

Egyedi építésű mozgópadlós
egységek-pótkocsik

Bizonyított minőség tökéletesítve:
“A robotizált hegesztés tovább növelte
a bevált szerkezet megbízhatóságát.”

K400

Nagy teherbírás
Teljes hosszon átmenő alváz

Bevált stabilitás, robosztus kialakítás

Erős igénybevételnek ellenálló, választható opciók

Egyedi építés

Faapríték szállítás

Egyedi építésű ezőgazdasági
megoldások

Hulladékszállítási kialakítások

Javult a bizonyított rugalmasság
12,9 méteres nyílás

Emelhető felső gerenda (opcionális)

Extra Konnyű kialakításban elérhető változatok

Egyedi építés

Csökkentett önsúlyú
változatok

Ajtók mindkét oldalon

Önhordó szerkezet felépítés

Az iparágunk
fejlesztéseiben 1984
óta az élen járunk.
Vérünkben van az innováció.
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1. Funkcionális design
Beépített világítással

2. Hőmérséklet-védelem
Nincsenek megolvadó tömítések
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3. Szabványos nyomásmérő
Azonnal azonosítja a padló
szennyeződéseit
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4. PowerSheet ®
Automatikus ponyvatakaró
rendszer (szabadalmaztatott)

5. Dura-Floor
Rendkívül kopásálló!
(szabadalmaztatott)
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6. A legnagyobb platform
Megfelel az európai
szabványoknak

7. Egyedi távirányító
Számos funkció vezérelhető
egy távirányítóval

Magas szintű elvárásaink szerint újítunk és fejlesztünk:

Kiemelten alacsony
fenntartási költségek

Egyszerű és biztonságos
- felhasználóbarát

Különleges
megoldás

A határok tágítása
Egyetlen termékcsoport fejlesztésére fókuszálunk 1984 óta: a mozgópadlós pótkocsikra. Minden
alkalommal egy kicsit megemeljük elvárásainkat. Ennek eredményeként folyamatosak az újításaink.
Pótkocsijaink fejlesztései során legapróbb részletekre is nagy gondossággal ügyelünk. Ezáltal hosszú időn
keresztül garantálni tudjuk ügyfeleink számára a problémamentes működést, legalacsonyabb üzemeltetési
költséget és a kiemelkedő másodlagos piaci értéket. Ezen vezérelvek mentén gondolkodunk, fejlesztünk
és dolgozunk, melyet ügyfeleink is értékelnek.
Innovatív megoldásaink széles körével már több mint 37 éve az iparág vezető mozgópadlós
termékeit építjük.

Robotizált hegesztés

Széles körben kipróbált

Több mint 37 év tapasztalata
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