
Bezpieczny i  
wydajny transport.

System LogicLine.

TB-200: 
największy  
ToolBox wszech czasów!

Najprzestron- 

niejszy!

* Akcesoria dostępne opcjonalnie

NOŚNOŚĆ FR 
100 / 150  / 200 KG

NOŚNOŚĆ 
250 KG

PUNKT MOCOWANIA  
400 daN

NOŚNOŚĆ HR 
200  / 350 KG

PUNKT MOCOWANIA  
250  / 400 daN

NOŚNOŚĆ 
350 / 250 KG

PUNKT MOCOWANIA  
400 daN

PODNOSZENIE 
WÓZKIEM

* Akcesoria dostępne opcjonalnie * Akcesoria dostępne opcjonalnie* Akcesoria dostępne opcjonalnie

NOŚNOŚĆ 
250 KG

PUNKT MOCOWANIA  
250 / 400 daN

NOŚNOŚĆ 
50 / 150 KG

ZINTEGROWANY 
ZAMEK

ŁADOWNOŚĆ 
200 KG / SKRZYNIA

ZINTEGROWANY 
ZAMEK

ŁADOWNOŚĆ 
200 KG

NOŚNOŚĆ 
STOJAKA 125 KG

CombiCover.
 a Zabudowa z plandeką i zintegrowanym stoja-
kiem CombiRack do pojazdów platformowych 
wszystkich marek i typów

 a Ochrona przed wpływem warunków atmosfery-
cznych i zanieczyszczeniem

 a Ukośny dach plandeki (odpływ wody)
 a Plandeka otwierana z trzech stron
 a Transport długich ładunków o ciężarze do 250 kg w 
pozycji poziomej, stojak u góry lub u dołu plandeki

 a Kompatybilna ze skrzyniami LogicLine  
ToolBoxen i RoadBox RB-70

FrontRack. HeckRack.
 a Do transporu długich ładunków w pozycji ukośnej
 a Duża zdolność przenoszenia obciążeń ukośnych
 a Transport długich ładunków w pozycji  
poziomej przy użyciu stojaka FrontRack  
FR-200 w kombinacji z HeckRack HR-200

 a Możliwość rozbudowy stojaka  
FrontRack do wersji CombiRack

 a Blokada ładunku* zapobiegająca  
przesuwaniu się ładunku na boki

 a Kompatybilne ze skrzyniami transportowymi LogicLine

CombiRack.
 a Do transporu długich ładunków w pozycji 
poziomej (do 6 m długości i 250 kg)

 a Praktyczna kombinacja stojaków  
FrontRack, HeckRack i LongRack

 a Wolna powierzchnia na platformie ładunkowej
 a Możliwość łączenia z fabrycznym systemem 
zabezpieczenia kabiny kierowcy

 a Metalowa płyta ochronna z przodu 
zapobiegająca przesuwaniu ładunku

 a Kompatybilny ze skrzyniami  
transportowymi LogicLine

EcoCover. BasicCover.
 a Plandeka/zabudowa z plandeką do pojazdów 
platformowych wszystkich marek i typów

 a Ochrona przed wpływem warunków  
atmosferycznych i zanieczyszczeniem

 a Ukośny dach plandeki (odpływ wody)
 a Plandeka otwierana z trzech stron
 a Transport długich ładunków (EcoCover do 50 kg, 
BasicCover do 150 kg) w pozycji ukośnej przy 
użyciu klapy ładunkowej* lub luku ładunkowego*

 a Kompatybilna ze skrzyniami LogicLine  
ToolBoxen i RoadBox RB-70

Rozwiązanine kompaktowe.
 a Optimalna kombinacja skrzyń transportowych i 
plandeki LogicLine

 a Rozwiązanie skrojone na miarę dla pojazdów VW 
Transporter (z kabiną pojedynczą i podwójną)

 a Niewielka wysokość pojazdu – optymalna dla 
służb dbających o stan dróg

 a Efektywny dostęp z trzech stron pojazdu
 a Ochrona przed wpływem warunków atmosfery-
cznych i zanieczyszczeniem

 a Luk ładunkowy* do transportu długich ładunków
 a Możliwość indywidualnych kombinacji skrzyń z plandeką

PowerRack.
 a Do transportu ciężkich i długich ładunków (do 
6 m długości i 350 kg) w pozycji poziomej

 a Załadunek i rozładunek przy pomocy dźwigu 
oraz wózka podnośnikowego

 a PowerRack opcjonalnie dostępny z  
LongRack lub przednim wysięgnikiem 

 a LongRack i przedni wysięgnik z  
metalową płytą ochronną z przodu

 a Kompatybilny ze skrzyniami  
transportowymi LogicLine

PickUp Box z HardTop.
 a Duża ładowność
 a Szybki i wygodny dostęp po obu stronach 
pojazdu dzięki pokrywom z gazowymi 
siłownikami i aluminiowej żaluzji z tyłu

 a Ochrona przed wpływem warunków  
atmosferycznych i kradzieżą

 a Szuflada* i wysuwane wsporniki*  
ułatwiające załadunek i rozładunek

 a Pickup Rack* z bagażnikiem dachowym i  
rolką ładunkową do długich ładunków  
(do 4 m długości i 125 kg)

Chętnie służymy radą

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

Wraz z aktualną wersją wszystkie wcześniejsze wydania tracą ważność.
Zastrzega się prawo do zmian, błędów edytorskich i drukarskich oraz  
zmian technicznych, wynikających z rozwoju produktu! Stan: styczeń 2018

Zdjęcia: LogicLine, Fotolia.com

Listwa zabezpieczająca ładunek.
 a Zgodne z przepisami zabezpieczenie różnego typ mate- 
riałów i narzędzi przewożonych na platformie ładunkowej

 a Zabezpieczenie ładunku przed  
przesunięciem lub przewróceniem 

 a Łatwy montaż i demontaż
 a Mocowanie na stojaku/plandece (za kabiną kierowcy)

Siatka zabezpieczająca ładunek.
 a Możliwość idealnego dopasowania do kształtu 
transportowanego ładunku dzięki 26 nawleczo-
nym stalowym obręczom na pasy mocujące

 a Możliwość zamocowania do uchwytów  
fabrycznych i tych rozmieszczonych swobodnie*

Pasy mocujące.
 a Zabezpieczenie dostosowane do danego ciężaru i kształtu
 a Ochrona ładunku przed przesunięciem  
lub przewróceniem

 a Różne warianty dostępne w  
praktycznych zestawach

 a Kompatybilne ze stojakami i  
plandekami LogicLine

Do sklepu online: 

 



Skrzynie transportowe.

 a Szczelność i odporność na zalewanie wodą
 a Zabezpieczenie przed kradzieżą
 a Większy porządek i przejrzystość
 a Większa wydajność realizowanych zadań
 a Dostępne w wielu wersjach  
i rozmiarach

Stojaki.
 a Zabezpieczenie ładunku dopasowane 
pod względem kształtu lub ciężaru

 a Transport długich ładunków w  
pozycji poziomej lub ukośnej

 a Duża nośność
 a Możliwość dokładnego  
dopasowania „na miarę”

 a Łatwy montaż i demontaż

Plandeki.
 a Ochrona przed wpływem warunków 
atmosferycznych i zanieczyszczeniem

 a Możliwość dokładnego  
dopasowania „na miarę“

 a Kompatybilność ze skrzyniami  
transportowymi LogicLine

 a Łatwy montaż i demontaż

PODNOSZENIE 
DŹWIGIEM

PODNOSZENIE 
WÓZKIEM

ZINTEGROWANY 
ZAMEK

ŁADOWNOŚĆ 
200 KG

PODNOSZENIE 
DŹWIGIEM

ZINTEGROWANY 
ZAMEK

ŁADOWNOŚĆ 
200 / 300 KG

PODNOSZENIE 
DŹWIGIEM

PODNOSZENIE 
WÓZKIEM

ZINTEGROWANY 
ZAMEK

ŁADOWNOŚĆ 
200 KG

ZINTEGROWANY 
ZAMEK

ŁADOWNOŚĆ 
200 KG

* Akcesoria dostępne opcjonalnie * Akcesoria dostępne opcjonalnie * Akcesoria dostępne opcjonalnie

System LogicLine.
LogicLine tworzy profesjonalne rozwiązania do bezpiecznego i wydajnego 
transportu narzędzi i materiałów przy pomocy pojazdów platformowych 
i pick-upów. 

Produkty LogicLine umożliwiają
 a Zabezpieczenie transportowanych ładunków zgodnie z obowiązującymi przepisami
 a Ochronę kosztownych narzędzi i materiałów przed wpływem czynników 
atmosferycznych i kradzieżą

 a Większą wydajność realizowanych zadań

ZINTEGROWANY 
ZAMEK

ŁADOWNOŚĆ 
200 KG

SYSTEM 
LOGICLINE

Optymalne rozwiązanie dostosowane  
do Państwa wymagań.
Wspólnie z Państwem tworzymy optymalne wyposażenie dla pojazdów 
platformowych i pick-upów, które zgodne jest z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi transportu ładunków i narzędzi.

ZINTEGROWANY 
ZAMEK

ŁADOWNOŚĆ 
60 KG

5 powodów, dla których warto  
zabezpieczyć ładunek.

1. Chronisz siebie i innych uczestników ruchu drogowego
Źle zabezpieczony ładunek stanowi zagrożenie dla zdrowia i  
życia wszystkich uczestników ruchu drogowego.

2. Unikasz kar finansowych
Wykroczenie przeciwko przepisom dotyczącym transportu 
ładunków skutkuje wysokimi karami finansowymi, a w przypadku 
spowodowania obrażeń ciała także karą pozbawienia wolności. 

3. Unikasz utraty prawa jazdy
Brak zabezpieczenia ładunku stanowi duże zagrożenie. Z tego 
względu ustawodawca sformułował przepisy, które dokładnie 
określają sposób zabezpieczenia ładunku. W większości krajów 
złamanie tych przepisów skutkuje odebraniem prawa jazdy.

4. Unikasz kontroli drogowych
W ramach dyrektywy unijnej 2014/47/EU także lekkie pojazdy 
użytkowe o masie do 3,5 ton (kategoria pojazdów N1) podlegają 
drogowej kontroli technicznej. Podczas niej sprawdzany jest stan 
techniczny pojazdu oraz zabezpieczenie ładunku.

5. Chronisz drogie narzędzia i materiały
Ładunek przewożony bez należytego zabezpieczenia może  
podczas transportu zostać uszkodzony lub nawet utracony.

Więcej informacji na www.logicline.eu/Ladungssicherung.

Oryginał!

Die ToolBox.
 a Wygodny dostęp z boku pojazdu
 a Maksymalny komfort dzięki aluminiowej żaluzji
 a Dostępna w pięciu rozmiarach
 a Możliwość przenoszenia przez wózki podnośnikowe, 
przy zastosowaniu specjalnych stojaków*

 a Możliwość podnoszenia dźwigiem przy użyciu 
specjalistycznych uchwytów*

 a Przejrzyste systemy półek*
 a Kontener* z trzema pojemnikami na drobne 
elementy i narzędzia

 a Kompatybilne ze stojakami i plandekami LogicLine

Perfekcyjny 

porządek i 

przejrzysty

układ!

CombiBox.
 a Wygodny dostęp z trzech stron
 a  Szybki dostęp do wnętrza przez drzwiczki umieszczone 
w dolnej części skrzyni po obu stronach

 a Dostępna w czterech rozmiarach
 a Gazowe siłowniki umożliwiające wygodne  
i bezpieczne otwieranie pokrywy

 a Możliwość przenoszenia przez wózki podnośnikowe, 
przy zastosowaniu specjalnych stojaków*

 a Możliwość podnoszenia dźwigiem przy użyciu 
specjalistycznych uchwytów*

 a Szuflada* zapewniająca większy komfort użytkowania

RoadBox.
 a Wygodny dostęp po obu stronach pojazdu
 a Ochrona kabiny kierowcy dzięki wysokiej zabudowie
 a Wyjątkowo duża pojemność
 a Dostępna w trzech rozmiarach
 a Możliwość podnoszenia dźwigiem przy  
użyciu specjalistycznych uchwytów*

 a Maksymalny komfort dzięki dwóm aluminiowym 
roletom (w przypadku RB-125 i RB-150)

 a Kompatybilne z innymi skrzyniami typu  
RoadBox, ToolBoxen i LogicLine

Pokrywa z 

powłoką 

aluminiową

UnterflurBox.
 a Dodatkowa ładownia pod platformą ładunkową
 a Ochrona przed wpływem warunków  
atmosferycznych i kradzieżą

 a Pokrywa otwierana pod kątem 90°
 a Szuflada* zapewniająca wygodny dostęp
 a W komplecie uchwyty i akcesoria montażowe
 a Pasuje do pick-upów Mercedes Sprinter,  
VW Crafter, FORD Transit,  
IVECO Daily i wielu innych

 a Typ UB-45: do pick-upów VW Transporter

RoadBox RB-70.
 a Wygodny dostęp po obu stronach pojazdu,  
na idealnej wysokości

 a Maksymalne wykorzystanie miejsca  
dostępnego na platformie ładunkowej

 a Optymalne ulokowanie narzędzi nawet  
na najwyższym poziomie

 a Szybkie otwieranie skrzyni bez otwierania bocznej 
ściany skrzyni ładunkowej, dzięki możliwości wbudo-
wania skrzyni bezpośrednio w zabudowę bagażową 
przy użyciu zestawu montażowego Kombiset*

 a Dodatkowa możliwość integracji z plandeką

Integracja 

z boczną 

ścianą skrzyni 

ładunkowej!

BasicBox.
 a Dostępna w czterech rozmiarach
 a Wyposażona w gazowe siłowniki zapewniające 
bezpieczeństwo i wygodę przy otwieraniu pokrywy

 a Możliwość przenoszenia przez wózki 
podnośnikowe, przy zastosowaniu specjalnych 
stojaków*

EcoBox.
 a Skrzynia transportowa w wyjątkowo atrakcyjnej cenie
 a Siłowniki gazowe* podtrzymujące pokrywę

Wszystkie ilustracje przedstawiają produkty LogicLine wraz z opcjonalnymi akcesoriami.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Na targach branżowych
Firma LogicLine reprezentowana jest na wielu targach 
branżowych na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Aktu-
alne terminy targów można znaleźć na stronie www.logicline.eu

Pod telefonem
Nasz dział obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji: 
pn-czw: 7.00 – 17.00, pt: 7.00 – 16.00  
Tel. +43 (0)5 / 0170 

Poprzez e-mail
Można kontaktować się z działem obsługi klienta  
drogą mejlową: office@logicline.eu 

Przy przetargach
Chętnie wspieramy naszych klientów przy formułowaniu doku-
mentów przetargowych. Więcej informacji na ten temat znaleźć 
można na stronie: www.logicline.eu/ausschreibungstexte 

W Interneciem:
Istnieje możliwość skonfigurowania i zamówienia wybranego 
produktu za pośrednictwem strony www.logicline.eu. Porady 
i wskazówki dotyczące zabezpieczenia ładunków można 
znaleźć na stronie www.logicline.eu/blog Rozwiązanie  

kompaktowe.
Zabezpieczenie  
ładunku.

PickUp Box z  
systemem HardTop.


