
PB-400:
Одобрени транспортни  
контейнери за бордови камиони и пикапи!

Новият 
PickUp Box!

Безопасно и ефективно 
транспортиране.
Системата LogicLine.

ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 20100141409207

* налично е опционално оборудване

CombiCover.
 a Аркова структура от водоустойчив брезент, 
интегриран с CombiRack за бордови камиони от 
всякакъв тип и марки

 a Хоризонтален транспорт на дълги товари  
до 250 кг над или под брезента

 a Защита от атмосферни влияния и замърсявания
 a Наклонено брезентно покривало за отводняване
 a Възможност за отваряне на брезентово покривало от три страни
 a Перфектно съвместим с кутия за инструменти  
LogicLine и RoadBox RB-70

FrontRack. HeckRack.
 a Наклонен транспорт на дълги товари
 a Хоризонтален транспорт на дълги товари  
с добавен FrontRack FR- 200 комбиниран  
с HeckRack HR- 200 

 a FrontRack може да се разширява до CombiRack
 a Надеждно осигуряване на товара, за да се 
предотврати страничното му изместване

 a Перфектно съвместим с LogicLine  
транспортни контейнери

EcoCover. BasicCover.
 a Брезентово покривало за всички видове  
и марки товарни автомобили

 a Наклонен превоз на дълги товари (EcoCover  до 50 кг, 
BasicCover до 150 кг) с люк * или отвор за товарене *

 a Защита от атмосферни влияния и замърсявания
 a Наклонено брезентово покривало за отводняване
 a Възможност за отваряне на брезентово  
покривало от три страни

 a Перфектно съвместим с кутия за  
инструменти LogicLine и RoadBox RB-70

Compact solution.
 a Оптимална комбинация от LogicLine  
транспортни контейнери и покривало

 a Индивидуално решение за VW transporter  
с единична и двойна кабина

 a Ниска габаритна височина
 a Ефективен достъп от три страни
 a Защита от атмосферни влияния и замърсявания
 a Hatchway* за превоз на дълги товари
 a Възможно е комбиниране на единични контейнери 
и покривало

PowerRack.
 a За хоризонтален транспорт на тежки товари  
с дължина до 6 м и тегло до 350 кг

 a Възможно е товарене и разтоварване  
с кран или мотокар

 a Перфектно комбиниран или с предната  
надлъжна лента или с LongRack

 a LongRack и предно странично удължение  
с подходяща предна рамка

 a Перфектно съвместим с LogicLine  
транспортни контейнери

PickUp система.
 a Голям товарен капацитет
 a Лесен достъп от три страни чрез алуминиева 
задна врата и странична врати с газови 
амортисьори от двете страни

 a Защита от атмосферните условия и от кражби
 a Стандартно чекмедже * и подсилено чекмедже * 
за лесно товарене и разтоварване

 a Багажник * с товарен валяк за лесно товарене на 
товари с дължина до 4 м и тегло до 125 кг

На разположение сме за консултация

Тази текуща версия прави всички предишни издания невалидни. Възможни 
са грешки при настройка и печат. Компанията запазва правото си на промени. 
Актуална дата на публикуване: май 2019 год.

Снимки: LogicLine, Fotolia.com

Моля посетете нашия онлайн магазин: 

PickUp Box PB-400.
 a Защита от атмосферните условия и от кражби
 a Лесен монтаж и демонтаж
 a Почти 400 литра товарен капацитет
 a Перфектен ред и изглед чрез опционални
 a прегради на отделенията и табла за монтаж
 a Предлага се също и с прахово покритие *
 a Подходящ за всички пикапи
 a Включва материал за монтаж

LogicLine Europe GmbH · Customer Service
Gewerbestraße 1 · A-7343 Neutal 
tel +43 (0)5 / 0170
fax +43 (0)5 / 0170 - 700 
office@logicline.eu · www.logicline.eu

Товароносимост 
FR100 / 150  / 200 кг

Точка на опъване 
400 daN

Товароносимост 
 HR200  / 350 кг

Товароносимост 
250 кг

Точка на опъване 
250  / 400 daN

* налично е опционално оборудване

Товароносимост 
350 кг

Точка на опъване 
400 daNСамоповдигаща

Товароносимост 
50/150 кг

* налично е опционално оборудване

Товароносимост 
350 кг

Точка на опъване 
250 / 400 daN

С включени 
ключалки

Товароносимост 
200 кг / контейнер

* налично е опционално оборудване

С включени 
ключалки

CombiRack.
 a За хоризонтален транспорт на дълги товари с
 a дължина до 6 м и тегло до 250 кг
 a Удобна комбинация от FrontRack,
 a HeckRack и багажник за дълги товари
 a Свободно пространство за товар
 a Съвместим със съществуващата  
защита на кабината

 a Надеждно осигуряване на товара отпред,  
за да се предотврати движението му

 a Перфектно съвместим с LogicLine транспортни контейнери

Товароносимост 
200 кг

Товароносимост 
125 кг

С включени 
ключалки

Товароносимост 
200 кг

Системата
LOGICLINE 



Транспортни контейнери.
 a За перфектно организиране и изглед
 a За по-ефективен работен процес
 a За защита от кражба
 a Водоустойчиви на дъжд и сняг
 a Избор между няколко модела и размери

Стелажи.
 a За сигурно транспортиране  
без разместване

 a Хоризонтален или наклонен
 a транспорт на дълги стоки
 a Висока товароносимост
 a Направени по мярка 
 a Лесен монтаж и демонтаж

Covers.
 a Защита от атмосферни  
влияния и замърсявания

 a Направени по мярка за всички  
видове и марки бордови камиони 

 a Перфектно съвместим с LogicLine 
транспортни контейнери

 a Лесен монтаж и демонтаж

Системата LogicLine.
LogicLine предлага професионални решения за безопасен и ефективен 
транспорт на инструменти и материали върху бордови камиони и пикапи

С продуктите LogicLine можете да:
 a Транспортирате безопасен товар, съгласно закона
 a Защитите скъпи инструменти и материали от атмосферните условия и от кражби
 a Увеличите ефективността на работния си процес

Оригиналният!

ToolBox.
 a Ефективен достъп отстрани на транспортното средство
 a Максимален комфорт с алуминиева ролетна врата
 a Добре структурирани отделения *
 a Чекмедже * за малки материали и инструменти
 a Подходящ за повдигане с мотокари
 a Възможност за повдигане с кран
 a Възможност за избор между пет размера
 a Перфектно съвместим с LogicLine стелажи и 
покривала

Перфектен  

ред и вид!

CombiBox.
 a Лесен достъп от три страни
 a  Бърз достъп през врати от двете страни
 a Чекмедже * за най- добра достъпност
 a Газов амортисьор за удобно отваряне
 a Подходящ за повдигане с мотокари
 a Възможност за повдигане с кран
 a Възможност за избор между четири размера 

RoadBox.
 a Ефективен достъп от двете страни на 
транспортното средство

 a Защита на кабината на водача 
 a Висока товароносимост (RB-125 и RB-150)
 a Подходящ за повдигане
 a Максимален комфорт с 2 алуминиеви ролетни
 a врати (RB-125 и RB-150)
 a  Възможност за избор между три размера
 a Съвместим с продуктите RoadBox,
 a ToolBoxe и LogicLine

Капак с  

алуминиево  

покритие

UnderslungBox.
 a Допълнително пространство под товарната площ
 a Защита от атмосферните условия и от кражби
 a Капакът може да се отвори до 90 °
 a Чекмедже * за удобен достъп
 a Подходящ за много бордови камиони като 
Mercedes-Benz, VW Crafter, Ford Transit,  
Iveco Daily и много други

 a Възможност за избор между пет размера
 a Включва конзола и материал за монтаж

RoadBox RB-70.
 a Удобен достъп при оптимална работна
 a височина от двете страни на транспортното средство
 a Ефективно използване на пространството на 
бордовия камион

 a Оптимален достъп до инструменти
 a в горната част на контейнера
 a Незабавен достъп до оборудването чрез
 a интегриране на контейнера в страничните стени
 a Възможно е допълнително интегриране в покривалото
 a Също подходящо и за камиони с камиони с 
метална каросерия

Възможна е 

интеграция в 

страничната стена  

и брезента

BasicBox.
 a Възможност за избор между четири размера
 a Включва газов амортисьор за безопасно и
 a удобно отваряне на покривалото
 a Подходящ за мотокари с опорни крака *

EcoBox.
 a Минимална цена за базов модел
 a Газов амортисьор * като държач 

Compact solution. PickUp Box PB-400.PickUp система.

5 причини, поради които трябва да  
обезопасите товара си.
1. Защитете себе си и другите участници в движението
Лошо обезопасеният товар представлява непосредствена опасност  
за всички участници в движението.

2. Избегнете високи финансови санкции
Нарушения на законовите разпоредби относно осигуряването на товара 
могат да доведат до високи финансови санкции -  дори в случай на 
телесна повреда наказанието е лишаване от свобода.

3. Избегнете отнемането на шофьорската книжка 
Лошото обезопасяване на товара е опасно. Така законодателят цели 
защита на всички участници в движението чрез издаване на законови 
разпоредби относно обезопасяване на товара. В повечето страни 
нарушението на тези разпоредбите могат да доведат до отнемане на 
шофьорската ви книжка.

4. Избегнете проверките на пътя, отнемащи време
В рамките на директива ЕС 2014/47 / ЕС лекотоварните превозни 
средства до 3,5 (e N1) могат да бъдат обект на технически крайпътни 
проверки за техническото състояние на превозното средство, както и 
закрепването на товара.

5. Защитете скъпите си инструменти и материали 
Товар, който се транспортира върху бордови камиони и пикапи, без да бъде 
обезопасен, може да се повреди или загуби по време на транспортиране.

Всички илюстрации показват продуктите LogicLine с опционално оборудване.

Товароподемна Самоповдигаща С включени 
ключалки

Товароносимост 
200 кг

С включени 
ключалки

Товароносимост 
200 кг

Товароподемна С включени 
ключалки

Товароносимост 
200 / 300 кг

* налично е опционално оборудване

С включени 
ключалки

Товароносимост 
200 кг

Системата
LOGICLINE 

С включени 
ключалки

Товароносимост 
60 кг

* налично е опционално оборудване

Оптималното решение за  
вашите изисквания.
Заедно с вас ще намерим оптималното оборудване за вашия бордови 
камион или пикап за превоз на инструменти и материали съгласно  
всички законови разпоредби.

.

Ние сме на ваше разположение.

На място
Нашите консултанти с удоволствие ще ви консултират и ще 
ви помогнат в намирането на подходящо за вас решение. 
Уговорете среща с нас.

На специализирани изложения
Екипът на LogicLine е представен на множество 
специализирани панаири в Германия, Австрия и Швейцария. 
Можете да намерите текущите дати на www.logicline.eu

По телефона
Можете да се свържете с нас през делничните дни от: 
ПОН-ЧЕТ: от 7:00 до 17:00, ПЕТ: от 7:00 до 16:00. 
тел. +43 (0) 5/0170

Чрез имейл
Можете също да се свържете с нас чрез e-mail:  
office@logicline.eu

В интернет
Просто конфигурирайте и поръчайте желания от вас продукт 
на www.logicline.eu. Намерете съвети и трикове за осигуряване 
на товар на www.logicline.eu/international.

На търгове
Ние с радост ви подкрепяме при формулирането на 
спецификации на търга. Моля, свържете се с нашата 
служба за клиенти. 

Товароподемна Самоповдигаща С включени 
ключалки

Товароносимост 
200 кг

* налично е опционално оборудване


