
Livrare sigură și eficientă.  
LogicLine -  
decizia logică.

TB-200: cea 
mai mare ladă pentru  
unelte din toate timpurile

Noutate!

* Accesoriu opțional

CAPACITATE DE 
ÎNCĂRCARE FR 
100 / 150  / 200 KG

CAPACITATE DE 
ÎNCĂRCARE

250 KG

PUNCTE DE 
 FIXARE  
400 DaN 

CAPACITATE DE 
ÎNCĂRCARE HR 

200  / 350 KG

PUNCTE DE 
 FIXARE 

250  / 400 daN

CAPACITATE DE 
ÎNCĂRCARE 
350 / 250 KG

PUNCTE DE 
 FIXARE  
400 daN

MANEVRARE CU 
STIVUITORUL

* Accesoriu opțional * Accesoriu opțional* Accesoriu opțional

CAPACITATE DE 
ÎNCĂRCARE

250 KG

PUNCTE DE 
 FIXARE250 / 

400 daN

CAPACITATE DE 
ÎNCĂRCARE
50 / 150 KG

CU SISTEM DE 
ÎNCHIDERE

CAPACITATE DE 
ÎNCĂRCARE
200 KG / BOX

CU SISTEM DE 
ÎNCHIDERE

CAPACITATE DE 
ÎNCĂRCARE

200 KG

CAPACITATE DE 
ÎNCĂRCARE 
RACK 125 KG

CombiCover.
 a Structură cu prelată cu CombiRack integrat
 a Compatibil cu toate mărcile și modelele auto
 a Protecție împotriva capriciilor vremii și a 
murdăririi materialelor transportate

 a Acoperiș înclinat pentru drenarea apei
 a Se poate deschide pe 3 laturi
 a Transportul orizontal al materialelor lungi de 
până la 250 kg, sub sau peste prelată

 a Se combină perfect cu lăzile LogicLine  
ToolBox și cu RoadBox RB-70

FrontRack. HeckRack.
 a Transportul oblic al materialelor lungi
 a Capacitate mare de încărcare
 a Transportul orizontal al produselor lungi 
folosind combinarea FrontRack FR-200 cu 
HeckRack HR-200

 a FrontRack poate fi folosită la obținerea 
versiunii CombiRack

 a Suportul de susținere* împiedică alunecarea 
laterală a încărcăturii

 a Se combină perfect cu lăzile de transport 
LogicLine Transport-Box

CombiRack.
 a Transportul orizontal al materialelor lungi  
de până la 6 metri și 250 kg

 a Obținut prin combinarea practică dintre  
FrontRack, HeckRack și platforma de  
depozitare superioară

 a Oferă spațiu suplimentar zonei de încărcare
 a Cutia platformei de depozitare superioară 
împiedică alunecarea în față a încărcăturii

 a Se combină perfect cu lăzile de transport 
LogicLine Transport-Box

EcoCover. BasicCover.
 a Structură cu prelată pentru autoutilitare cu platformă 
(compatibilă cu toate mărcile și modelele auto)

 a Protecție împotriva capriciilor vremii și a 
murdăririi materialelor transportate

 a Acoperiș înclinat pentru drenarea apei
 a Se poate deschide pe 3 laturi
 a Transportul oblic al produselor lungi cu ajutorul 
ferestrei de vizitare* (EcoCover până la 50 kg, 
BasicCover până la 150 kg)

 a Se combină perfect cu lăzile LogicLine  
ToolBox și cu RoadBox RB-70 

Soluția compactӑ.
 a Combinația optimă a lăzilor de transport și  
a structurii cu prelată

 a Soluții personalizate pentru autoutilitarele cu platformă de 
genul Volkswagen Transporter cu cabină simplă sau dublă

 a Structură joasă – utilizarea optimă în  
silvicultură și în gestionarea urbană

 a Acces facil de pe 3 laturi
 a Protecție împotriva capriciilor vremii și a 
murdăririi materialelor transportate

 a Deschidere* pentru transportul materialelor lungi
 a Lăzile pot fi combinate individual cu prelata

PowerRack.
 a Transportul orizontal al materialelor grele  
cu o lungime de până la 6 metri și 350 kg

 a Încărcarea și descărcarea materialelor se poate 
face folosind atât macaraua, cât și stivuitorul

 a Puteți comanda doar cadrul de susținere sau 
cadrul împreună cu platforma de depozitare 
superioară LongRack 

 a Cadrul de susținere și platforma de  
depozitare superioară LongRack

 a Se combină perfect cu lăzile de transport 
LogicLine Transport-Box

PickUp Box + HardTop.
 a Spațiu mare de încărcare
 a Acces ușor și rapid de pe 3 laturi, rulou de alumi-
niu în spate, uși laterale ajutate de pistoane cu gaz

 a Protecție împotriva furtului și a capriciilor vremii
 a Sertare* și platforme retractabile* de mare ca-
pacitate pentru o încărcare-descărcare mai ușoară

 a PickUp Rack* cu rolă de încărcare pentru 
încărcarea ușoară a mărfurilor lungi de până 
la 4 metri

Vă ajutăm cu plăcere

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

Acest catalog anulează versiunile anterioare. Ne păstrăm dreptul de a 
modifica, de a corecta și de a efectua schimbările tehnice necesare. 2018. 
Ianuarie

Fotografii: LogicLine, Fotolia.com

Șinӑ de fixare materiale.
 a Fixarea diferitelor materiale și unelte pe plat-
formă, în conformitate cu regulamentele în vigoare

 a Împiedică alunecarea și înclinarea materialelor
 a Montarea și demontarea ușoară
 a Fixarea la Rack și la Cover  
(în spatele cabinei șoferului)

Plasӑ pentru fixarea încӑrcӑturii.
 a Se potrivește ideal cu forma încărcăturii  
folosind 26 inele din oțel tivit

 a Prinderea inelelor în punctele de fixare din 
fabricație precum și în noi puncte de fixare* 

Cinturӑ de fixare.
 a Fixarea puternică, blocată a încărcăturii
 a Împiedică alunecarea și înclinarea materialelor
 a Pot fi achiziționate în diferite  
variante și seturi practice

 a Se combină perfect cu paletele  
de produse Rack și Cover

Online Shop: 

 



Transport-Box.
 a Protejează de ploaie și de stropii de apă
 a Protecție împotriva furtului
 a Mai multă ordine, găsire mai ușoară
 a Procese de muncă mai eficiente
 a Disponibil în diferite variante și 
dimensiuni

Rack.
 a Fixarea puternică, blocată a încărcăturii
 a Transportul orizontal sau oblic al 
materialelor lungi

 a Capacitate mare de încărcare
 a Produs cu precizie, personalizat pe 
fiecare model auto

 a Montare și demontare foarte simplă

Cover.
 a Protecție împotriva capriciilor vremii și 
a murdăririi materialelor transportate

 a Produs cu precizie, personalizat pe 
fiecare model auto

 a Se combină perfect cu paletele de 
produse TransportBox

 a Montare și demontare foarte simplă

MANEVRARE 
CU MACARA

MANEVRARE CU 
STIVUITORUL

CU SISTEM DE 
ÎNCHIDERE

CAPACITATE 
DE ÎNCĂRCARE 

200 KG

MANEVRARE 
CU MACARA

CU SISTEM DE 
ÎNCHIDERE

CAPACITATE 
DE ÎNCĂRCARE 

200 KG

MANEVRARE 
CU MACARA

MANEVRARE CU 
STIVUITORUL

CU SISTEM DE 
ÎNCHIDERE

CAPACITATE 
DE ÎNCĂRCARE 

200 KG

CU SISTEM DE 
ÎNCHIDERE

CAPACITATE 
DE ÎNCĂRCARE 

200 KG

* Accesoriu opțional * Accesoriu opțional * Accesoriu opțional

LogicLine – decizia logică.
LogicLine oferă soluții profesionale pentru transportul sigur și eficient pe 
autoutilitare cu platformă sau vehicule pickup. 

Produsele noastre certificate TÜV te ajută:

 a Să respecți cerințele legale privind siguranța transportului de materiale
 a Să-ți protejezi echipamentele și uneltele prețioase de furt și de intemperii
 a Să-ți îmbunătățești eficiența fluxului de lucru

CU SISTEM DE 
ÎNCHIDERE

CAPACITATE 
DE ÎNCĂRCARE 

200 KG

SISTEM 
LOGICLINE

Soluții optime pentru nevoile dvs.
Împreună vom găsi echipamentele optime autoutilitarei dvs. cu 
platformă sau vehiculului dvs. PickUp astfel încât materialele să fie 
fixate corespunzător, regulamentar.

CU SISTEM DE 
ÎNCHIDERE

CAPACITATE 
DE ÎNCĂRCARE 

60 KG

5 motive pentru care merită să asigurați o 
încărcare corespunzătoare a materialelor.

1. Vă protejați propria persoană precum și pe ceilalți 
participanți la trafic
Încărcătura fixată necorespunzător vă pune în pericol pe dvs.  
și pe ceilalți participanți la trafic.

2. Scăpați de amenzi usturătoare
Încălcarea legii privind fixarea materialelor transportate atrage o 
amendă ridicată. Dacă din această cauză se întâmplă un accident 
din care rezultă o vătămarea corporală,  aceasta poate duce la 
pedeapsa cu închisoarea. 

3. Vă salvează permisul de suspendare
Nerespectarea obligaţiei de a se asigura că sistemul de fixare, 
elementele de fixare și dispozitivul de fixare a mărfii respectă 
condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare constituie încălcări 
grave ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 
conform Hotărârea 40 din 3 februarie 2016, Art. 4 aliniatul 14, 
ducând la suspenadrea permisului de conducere.

4. Evitați controalele rutiere ocazionale
Conform Directivei Uniunii Europene 2014/47/EU și vehiculele 
comerciale sub 3,5 tone pot fi supuse controalelor de siguranță 
rutieră. În timpul controlului se examinează starea vehiculului și 
stabilitatea încărcăturii.

5. Protejează-ți uneltele și echipamentele scumpe
Bunurile transportate pe platformă fără a fi fixate se pot deteriora 
sau chiar pierde în timpul transportului.

Pentru mai multe informații, vizitați-ne website-ul: 
www.logicline.eu/Ladungssicherung.

Original!

ToolBox.
 a Acces ușor de pe lateralele mașinii
 a Comfort maxim datorită rulourilor din aluminiu
 a Disponibil în 5 dimensiuni
 a CombiBox-ul dotat cu picioare*  
poate fi manevrat cu stivuitorul

 a Poate fi manevrat și cu macaraua datorită 
sistemului extensibil pentru macarale*

 a Sisteme de rafturi* pentru o depozitare ordonată
 a Dulăpior cu 3 sertare* pentru obiecte și unelte mai mici
 a Combinare perfectă cu paletele de produse Rack și Cover

Ordine 

perfectă și 
găsire 

ușoară!

CombiBox.

 a Acces rapid și ușor din 3 părți (2 laterale + capac)
 a Disponibil în 4 dimensiuni
 a Piston cu gaz pentru deschiderea ușoară și 
sigură a capacului

 a CombiBox-ul dotat cu picioare* poate fi  
manevrat cu stivuitorul

 a Poate fi manevrat și cu macaraua datorită  
sistemului extensibil pentru macarale*

 a Sertare* pentru mai mult comfort

RoadBox.

 a Acces ușor de pe ambele părți laterale ale mașinii
 a Protejarea cabinei datorită înalțimii lăzii
 a Spațiu de încărcare foarte mare
 a Disponibil în 3 mărimi
 a Poate fi manevrat și cu macaraua datorită 
sistemului extensibil pentru macarale*

 a Comfort maxim datorită celor 2 rulouri din 
aluminiu (RB-125 și RB-150)

 a Combinarea perfectă cu alte RoadBox-uri, 
ToolBox-uri și paletele de produse LogicLine Rack

Acoperit cu  

înveliș din  

aluminiu

UnterflurBox.

 a Spațiu suplimentar de încărcare sub platforma mașinii
 a Protecție împotriva furtului și a capriciilor vremii
 a Capac ce se deschide la 90°
 a Sertare* pentru acces ușor
 a Suporturi și materiale de montare pentru fixarea lăzii
 a Compatibil cu toate autoutilitarele cu 
platformă, ca: Mercedes Sprinter, VW Crafter, 
Ford Transit, Iveco Daily etc.

 a UB-45 e soluția perfectă pentru mașinile de 
tipul VW Transporter

RoadBox RB-70.

 a Acces ușor de pe ambele părți ale mașinii,  
la nivelul mâinilor

 a Eficientizarea spațiului de încărcare,  
a platformei mașinii

 a Accesul la unelte e optim și în partea 
superioară a lăzii

 a Acces rapid datorită integrării în pereții laterali 
KombiSet*, fără deschiderea obloanelor mașinii

 a Posibilitatea încorporării deschiderilor  
în prelată.

Integrare  

în peretele  

lateral!

BasicBox.
 a Disponibil în 4 mărimi
 a Piston cu gaz pentru deschiderea  
ușoară și sigură a capacului

 a BasicBox-ul dotat cu picioare*  
poate fi manevrat cu stivuitorul

EcoBox.
 a Ladă de transport cu prețul cel mai bun
 a Piston cu gaz* sub capac

În imagini produsele noastre sunt fotografiate cu accesorii opționale.

Soluția compact. Dispozitive de fixare a încărcăturii.PickUp Box + HardTop.

Vă ajutăm cu plăcere.

Expoziții
Echipa noastră participă la numeroase expoziții de profil 
din Elveția, Germania, și Austria. Puteți găsi datele 
expozițiilor actuale pe site-ul nostrum, www.logicline.eu

Telefon
Apelați-ne cu încredere pentru întrebări legate de produsele 
noastre! Colegii noștri vă stau la dispoziție cu plăcere -  
și în limba maghiară!
Tel. +43 (0)5 / 0170 - 320

Servicii pentru client
Luni-Joi: 7.00 – 17.00
Vineri: 7.00 – 16.00

Internet
Configurați și comandați produsele dorite pe site-ul 
nostru: www.logicline.eu. Idei și trucuri pentru fixarea 
corespunzătoare a încărcăturii pe www.logicline.eu/blog

 


