
Veilig en snel  
transporteren.

Het LogicLine Systeem.

De nieuwe  

ToolBox!

* optionele accessoires

De SmartLift.
 a Veilig in- en uitladen van goederen tot 120 kg, 
zonder kraan of vorkheftruck

 a Eenvoudige manuele bediening
 a Compact
 a Laag gewicht
 a Voor gebruik met  
LogicLine Racks of Covers

LAADVERMOGEN 
FR100 / 150  /  

200 KG

LAADVERMOGEN 
250 KG

DRAAGBEUGEL 
400 daN

LAADVERMOGEN
 HR200  / 350 KG

DRAAGBEUGEL 
250 / 400 daN

LAADVERMOGEN
350 / 250 KG

DRAAGBEUGEL 
400 daN

HEFTRUCK 
HEFBAAR

* optionele accessoires * optionele accessoires* optionele accessoires

LAADVERMOGEN
250 KG

DRAAGBEUGEL 
250 / 400 daN

LAADVERMOGEN
50 / 150 KG

INCLUSIEF  
SLOT

LAADVERMOGEN 
200 KG / BOX

INCLUSIEF  
SLOT

LAADVERMOGEN 
200 KG

LAADVERMOGEN 
RACK 125 KG

De CombiCover.
 a Opbouw met geïntegreerd CombiRack
 a Weerbestendig en vuilafstotend
 a Past op bestelwagens met open laadbak  
 a Schuinsaflopend (waterafvoer)
 a Dekzeil kan langs 3 zijden worden geopend 
 a Horizontaal transport van lange goederen  
tot 250 kg, lastdrager monteerbaar onder  
of boven het dekzeil

 a Combineerbaar met LogicLine ToolBoxen  
en de RoadBox RB-70

Het FrontRack. Het HeckRack.
 a Voor het schuin transporteren van lange goederen
 a Hoge draagcapaciteit en draaglast
 a Horizontaal transport van lange goederen 
met FrontRack FR-200 in combinatie met 
HeckRack HR-200

 a Ladingsstopper* geen zijdelingse  
verschuiving van de lading 

 a Combineerbaar met andere LogicLine  
producten, waaronder Transport-Boxen

Het CombiRack.
 a Horizontaal transport van lange goederen tot 6 m
 a Hoge draagcapaciteit tot 250 kg 
 a Houdt de laadruimte vrij
 a Achterruitbescherming voorkomt het  
doorschuiven van de lading in de  
bestuurderscabine

 a Combineerbaar met andere LogicLine  
producten, waaronder Transport-Boxen

De EcoCover. De BasicCover.
 a Opbouw met dekzeil voor bestelwagens  
met open laadbak van alle merken en types

 a Weerbestendig en vuilafstotend
 a Schuinsaflopend (waterafvoer)
 a Dekzeil kan langs 3 zijden worden geopend 
 a Transport van lange goederen tot 150 kg  
via opening vooraan* in het dekzeil

 a Verkrijgbaar in 8 basiskleuren
 a Combineerbaar met andere LogicLine producten, 
waaronder Transport-Boxen en de RoadBox RB-70

De Compact Oplossing.
 a Perfecte combinatie van  
Transport-Boxen en Cover

 a Oplossing op maat voor VW Transporter en 
bestelwagens met open laadbak met  
een enkele of dubbele cabine

 a Lage doorgang – zeer geschikt voor gebruik  
in de bosbouw en bij wegenwerken

 a Toegankelijk langs 3 zijden 
 a Weerbestendig en vuilafstotend

Het PowerRack.
 a Horizontaal transport van zware  
lange goederen tot 6 m 

 a Hoge draagcapaciteit tot 350 kg
 a Vorkheftruck hefbaar, kraan compatibel 
 a Combineerbaar met Kraanarm of LongRack
 a Combineerbaar met andere LogicLine  
producten, waaronder Transport-Boxen

PickUp Box met HardTop.
 a Groot laadvolume
 a Toegankelijk langs 3 zijden, alu-rolluiken 
achteraan, zijkleppen voorzien van pompen 

 a Waterdicht en bescherming tegen opspattend water
 a Uittrekbare laden* ook voor zware  
lasten voor eenvoudig in- en uitladen

 a PickUp Rack* met laadrol voor het snel  
laden van lange goederen tot 4 m

Wij adviseren u graag.

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

Folder – toestand januari 2018 – vervangt alle voorgaande, onder  
voorbehoud van wijzigingen, drukfouten en technische veranderingen door 
productverbetering.

Fotos: LogicLine, Fotolia.com

Onlineshop: 

 



De Transport-Boxes.

 a Waterdicht en bescherming 
tegen opspattend water

 a Beschermt tegen diefstal
 a Beter overzicht
 a Efficiënter werken
 a In verschillende uitvoeringen  
en afmetingen beschikbaar 

De Racks.
 a Stevige en/of stabiele ladingzekering 
 a Horizontaal of schuin transporteren 
van lange goederen 

 a Hoge draagkracht
 a Op maat gemaakt
 a Eenvoudig te monteren en demonteren

De Covers.
 a Weerbestendig en vuilafstotend 
 a Op maat gemaakt
 a Te combineren met Transport-Boxen 
 a Eenvoudig te monteren en demonteren

KRAAN 
COMPATIBEL

HEFTRUCK 
HEFBAAR

INCLUSIEF  
SLOT

LAADVERMOGEN 
200 KG

KRAAN 
COMPATIBEL

INCLUSIEF  
SLOT

LAADVERMOGEN 
200 /300 KG

KRAAN 
COMPATIBEL

HEFTRUCK 
HEFBAAR

INCLUSIEF  
SLOT

LAADVERMOGEN 
200 KG

INCLUSIEF  
SLOT

LAADVERMOGEN 
200 KG

* optionele accessoires * optionele accessoires * optionele accessoires

Het LogicLine systeem.
Het LogicLine Systeem staat voor het snel en efficiënt laden van uw  
bestelwagen, een optimale ladingsbescherming en beschutting van uw  
waardevol materiaal alsook een veilig transport op de weg.  
 

Met de LogicLine producten kunt u

 a Goederen vastbinden volgens de voorschriften
 a Duur materiaal beschermen tegen weersomstandigheden en diefstal
 a De goederen overzichtelijk opbergen

INCLUSIEF  
SLOT

LAADVERMOGEN 
200 KG

LOGICLINE
SYSTEEM

De beste oplossing voor   
uw behoeften.
Samen vinden we de beste oplossing voor uw bestelwagens en  
pickups voor het veilig en correct vervoer van gereedschap en   
materiaal.

INCLUSIEF  
SLOT

LAADVERMOGEN 
60 KG

5 redenen waarom u uw lading  
moet vastbinden.

1. Bescherm uzelf en de andere weggebruikers
Een slecht gezekerde lading is een gevaar in het verkeer. 

2. Verhinder verkeersboetes
Er staan hoge geldboetes op het niet correct zekeren van uw  
lading en bij lichamelijke schade kan u zelfs veroordeeld worden  
tot een gevangenisstraf. 

3. Verhinder de intrekking van uw rijbewijs
Het overtreden van de regels wordt gezien als een ernstig 
strafbaar feit in het verkeersreglement en kan leiden tot  
bijscholing of intrekking van het rijbewijs. 

4. Vermijd veelvuldige controles op de weg
Op grond van EU-richtlijn 2014/47/EU zijn ook lichtgewicht 
vrachtwagens tot 3.5ton (Klasse N1) aan technische wegcontroles 
onderworpen. Hierbij wordt zowel het voertuig als de gezekerde 
lading grondig gecontroleerd. 

5. Bescherm uw duur werkmateriaal
Leg ook uw materiaal en goederen in de laadbak goed vast om  
beschadiging of verlies tijdens het transport te voorkomen. 

Meer informatie vindt u op www.logicline.eu/Ladungssicherung.

De
echte!

De ToolBox.
 a Sneller toegang van op straat
 a Maximaal comfort door de alu-rolluiken
 a Beschikbaar in 5 maten
 a Voorzien van steunpoten*, vorkheftruck hefbaar
 a Kraancompatibel mits takel*
 a Overzichtelijk vakkensysteem*
 a Ladekast* met 3 laden, ideaal  
voor klein materiaal

 a Te combineren met LogicLine Covers

Perfect 

geordend

en over- 

zichtelijk! 

 

De CombiBox.
 a Eenvoudig toegankelijk langs 3 zijden
 a Snel te openen langs deuren aan beide  
zijden in het onderste deel van de box

 a Beschikbaar in 4 maten
 a Voorzien van pompen voor het eenvoudig  
en veilig openen van de deksels

 a Voorzien van steunpoten*, vorkheftruck hefbaar
 a Kraancompatibel mits takel*
 a Uittrekbare lades* voor meer comfort

De RoadBox.
 a Sneller toegang van op straat
 a Bescherming van stuurcabine door hoge opbouw
 a Groot laadvolume
 a Beschikbaar in 3 maten
 a Kraancompatibel mits takel*
 a Maximaal comfort met 2 alu-rolluiken  
(met RB-125 en RB-150)

 a Te combineren met meerdere RoadBoxen, 
ToolBoxen en LogicLine Racks

Aluminium- 

laag!

De OndervloerBox.
 a Extra bergruimte onder de laadvloer 
 a Bescherming tegen  
weersomstandigheden en diefstal

 a Deksel 90° te openen
 a Uittrekbare lades* voor uw comfort
 a Bevestigingsmateriaal bijgeleverd
 a Past op vele bestelwagens zoals Mercedes   
Sprinter, VW Crafter, FORD Transit,  
IVECO Daily enz.

De RoadBox RB-70.
 a Goed toegankelijk langs beide zijden  
van het voertuig, op werkhoogte 

 a Optimaal gebruik van laadbakruimte
 a Gereedschap snel bereikbaar
 a Snel openen van de box zonder  
neerklappen van de zijkanten bij  
installatie op de laadbak in  
combinatie met de Kombiset*

Geïntegreerd   

in frame op  

de laadbak!

De BasicBox.
 a Beschikbaar in 4 maten
 a Inclusief pompen voor het snel en  
eenvoudig openen van de deksels

 a Heftruck hefbaar, voorzien  
van steunpoten*  

De EcoBox.
 a Goedkope Transport-Box
 a Deksel voorzien van pomp optioneel

Alle afbeeldingen tonen LogicLine producten met optionele toebehoren.

De Compact  
Oplossing.

Op maat gemaakte  
oplossingen. 

PickUp Box met  
HardTop.

Wij zijn er voor u.

Ter plaatse
Onze Area Sales Manager komt graag bij u langs   
met een demo voertuig. Maak een afspraak met onze  
Customer Service.

Op vakbeurzen
Het LogicLine Team is op talrijke beurzen in Duitsland, 
Oostenrijk en Zwitserland vertegenwoordigd. Actuele 
data vindt u terug op www.logicline.eu

Per telefoon 
Bel ons als u vragen hebt over de LogicLine producten of 
ondersteuning nodig hebt bij de montage. 
Tel. +43 (0)5 / 0170 

Customer service
Maandag – Donderdag doorlopend van 7h00 tot 17h00.
Vrijdag doorlopend van 7h00 tot 16h00. 

Internet
Uw producten samenstellen en bestellen kan eenvoudig via 
onze site www.logicline.eu. Handige tips voor het zekeren  
van uw lading vindt u terug op www.logicline.eu/blog.  

Bij de montage 
Ons installatie team komt naar je toe en monteert ter 
plaatse de LogicLine systeemoplossingen.  


