
Přeprava bezpečně  
a efektivně.

Systém LogicLine.

TB-200: 
největší skříň  
na nástroje všech  
dob vůbec!

Prostorový 

zázrak!

* volitelné příslušenství

NOSNOST FR 
100 / 150  / 200 KG

NOSNOST 
250 KG

VÁZACÍ BODY  
400 daN

NOSNOST HR 
200  / 350 KG

VÁZACÍ BODY  
250  / 400 daN

NOSNOST  
350 / 250 KG

VÁZACÍ BODY  
400 daN

LZE 
STOHOVAT

* volitelné příslušenství * volitelné příslušenství* volitelné příslušenství

NOSNOST  
250 KG

VÁZACÍ BODY 
250/400 daN

NOSNOST
50 / 150 KG

VČETNĚ 
ZÁMKU

ZATÍŽENÍ  
200 KG / SKŘÍŇKA 

VČETNĚ 
ZÁMKU

ZATÍŽENÍ 
200 KG 

NOSNOST 
STOJANU 125 KG

Kombinovaná střecha CombiCover.
 a Plachtová nástavba s integrovaným systémem 
CombiRack pro valníkové vozy všech značek a typů

 a Ochrana proti povětrnostním vlivům a znečištění
 a Zkosená plachtová střecha (pro stékání vody)
 a Plachtu lze otevírat na třech stranách
 a Horizontální poloha pro přepravu dlouhého 
zboží do 250 kg, střešní nosiče nad  
nebo pod plachtou

 a Lze dokonale kombinovat se skříňkami na 
nářadí LogicLine a RoadBox RB-70

Čelní regál FrontRack a záďový 
regál HeckRack.

 a Pro přepravu dlouhých předmětů v šikmé poloze
 a Vysoká nosnost při šikmém zatížení
 a Přeprava dlouhých předmětů v horizontální 
poloze s regálem FrontRack FR-200 v  
kombinaci s HeckRack HR-200

 a FrontRack lze rozšířit na CombiRack
 a Doraz pro náklad* brání bočnímu posunutí nákladu
 a Lze dokonale kombinovat s přepravními 
skříňkami LogicLine

Kombinovaný regál CombiRack.
 a Pro horizontální přepravu těžkého dlouhého 
zboží do délky 6 m a 250 kg

 a Praktická kombinace regálů FrontRack,  
HeckRack a nosiče dlouhého zboží

 a Volný prostor na ložné ploše
 a Lze u výrobce kombinovat s ochranou kabiny řidiče
 a Plech pro tvarový styk vpředu  
brání sesunutí nákladu

 a Lze dokonale kombinovat s přepravními 
skříňkami LogicLine

Kryté nástavby EcoCover a BasicCover.
 a Oblouková nástavba s plachtou pro  
valníkové vozy všech značek a typů

 a Ochrana proti povětrnostním vlivům a znečištění
 a Zkosená plachtová střecha (pro stékání vody)
 a Plachtu lze otevírat na třech stranách
 a Přeprava dlouhých předmětů (EcoCover do 50 
kg, BasicCover do 150 kg) v šikmé poloze s 
nakládací zádí* nebo s nakládacím otvorem*

 a Lze dokonale kombinovat se skříňkami na 
nářadí LogicLine a RoadBox RB-70

Kompaktní řešení.
 a Optimální kombinace přepravních skříněk 
LogicLine a krytů

 a Řešení na míru pro jednoduchou a zdvojenou 
kabinu valníkového nákladního automobilu VW

 a Nízká průjezdová výška – optimální pro  
použití v lesnictví a silniční službě

 a Efektivní přístup k vozidlu ze tří stran
 a Ochrana proti povětrnostním vlivům a znečištění
 a Nakládací otvor* pro přepravu dlouhých předmětů
 a Skříňky lze také individuálně kombinovat s plachtou

Regál PowerRack.
 a Pro horizontální přepravu těžkého dlouhého 
zboží do délky 6 m a 350 kg

 a Nakládaní a vykládání jeřábem a 
vysokozdvižným vozíkem je možné

 a PowerRack je volitelně k dispozici s regálem 
LongRack nebo předním výložníkem

 a LongRack a čelní rameno s plechem  
pro tvarový styk vpředu

 a Lze dokonale kombinovat s  
přepravními skříňkami LogicLine

Dodávková skříň s krytou  
nástavbou.

 a Velký ložný prostor
 a Rychlý a pohodlný přístup přes klapky s 
plynovými pružinami na obou stranách vozidla a 
hliníkovými svinovacími dveřmi na zadní straně

 a Ochrana před počasím a proti krádeži
 a Výsuvná zásuvka* a výsuvná deska pro těžší 
náklady* ke snadnému nakládání a vykládání

 a Stojan* se střešním nosičem a nakládací válečkovou 
plošinou pro dlouhé předměty do 4 m a 125 kg

Rádi vám poradíme

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

S touto aktuální verzí ztrácejí všechna předchozí vydání platnost.
Změny, typografické a tiskové chyby jakož i technické úpravy sloužící 
zdokonalení výrobku jsou vyhrazeny! Stav v lednu 2018

Fotografie: LogicLine, Fotolia.com

Tyč pro zajištění nákladu.
 a Předpisové zajištění nákladu pro různé  
materiály a nástroje na ložné ploše korby

 a Nemůže dojít ke sklouznutí nebo převržení
 a Snadná montáž a demontáž
 a Upevnění na stojany / kryty (za kabinou řidiče)

Síť pro zajištění nákladu.
 a Ideální přizpůsobení tvaru přepravovaného 
nákladu pomocí 26 našitých ocelových  
kroužků pro uchycení upínacích pásů

 a Upevnění na továrních a volně umístitelných 
vázacích bodech* možné

Upínací pásy.
 a Zajištění silovým a tvarovým stykem
 a Nemůže dojít ke sklouznutí nebo převržení
 a Jsou k dispozici různá provedení v  
praktických variantních sadách

 a Lze dokonale kombinovat se  
stojany a kryty LogicLines

Zde vejděte do  
online prodejny: 

 



Přepravní skříňky.

 a Jsou odolné proti dešti a stříkající vodě
 a Chrání před krádeží
 a Poskytují větší pořádek a přehled
 a Zefektivňují pracovní procesy
 a Nabízejí se v několika provedeních  
a velikostech

Stojany.
 a Zajištění nákladu tvarovým nebo 
silovým stykem

 a Horizontální nebo šikmá přepravní 
poloha dlouhých předmětů

 a Vysoká nosnost
 a Dokonale přesná výroba 
 a Snadná montáž a demontáž

Kryty.
 a Ochrana proti povětrnostním  
vlivům a znečištění

 a Dokonale přesná výroba
 a Lze dokonale kombinovat s 
přepravními skříňkami LogicLine

 a Snadná montáž a demontáž

LZE OBSLUHOVAT 
JEŘÁBEM

LZE 
STOHOVAT

VČETNĚ 
ZÁMKU

ZATÍŽENÍ 
200 KG

LZE OBSLUHOVAT 
JEŘÁBEM

VČETNĚ 
ZÁMKU

ZATÍŽENÍ 
200 / 300 KG

LZE OBSLUHOVAT 
JEŘÁBEM

LZE 
STOHOVAT

VČETNĚ 
ZÁMKU

ZATÍŽENÍ 
200 KG

VČETNĚ 
ZÁMKU

ZATÍŽENÍ 
200 KG

* volitelné příslušenství * volitelné příslušenství * volitelné příslušenství

Systém LogicLine.
LogicLine vyvíjí profesionální řešení pro bezpečnou a efektivní  
přepravu nástrojů a materiálu na valníkových vozidlech. 

Se zařízením LogicLine můžete

 a zajistit náklad v souladu s předpisy
 a chránit drahé nástroje a materiály před  
povětrnostními vlivy a proti krádeži

 a zvýšit efektivitu vašich pracovních procesů

VČETNĚ 
ZÁMKU

ZATÍŽENÍ 
200 KG

SYSTÉM 
LOGICLINE

Optimální řešení pro vaše potřeby.
Společně s vámi najdeme optimální vybavení pro vaše valníkové 
a dodávkové vozy pro přepravu nástrojů a materiálu vyhovující 
předpisům.

VČETNĚ 
ZÁMKU

ZATÍŽENÍ 
60 KG

5 důvodů, proč byste měli svůj náklad vždy zajistit.

1. Chráníte sebe a ostatní účastníky silničního provozu
Špatně zajištěný náklad znamená akutní nebezpečí úrazu a 
ohrožuje životy všech účastníků silničního provozu.

2. Vyhnete se vysokým pokutám
V případě porušení zákonných ustanovení o zajištění nákladu vám 
hrozí vysoké pokuty a v případě úrazu či usmrcení i odnětí svobody. 

3. Předejdete odejmutí řidičského průkazu
Nedostatečné zajištění nákladu je nebezpečné. Z tohoto důvodu 
zákonodárci vydali právní předpisy, které stanoví, jak musí být 
náklad na vozidle zajištěn. Ve většině zemí má porušení těchto 
předpisů za následek odejmutí řidičského průkazu.

4. Vyhnete se časově náročným silničním kontrolám
Podle směrnice EU 2014/47/EU se také lehká užitková vozidla 
do 3,5 t (kategorie vozidel N1) podrobují technickým silničním 
kontrolám. Při nich se kontroluje technický stav vozidla a 
zajištění nákladu.

5. Šetříte vaše drahé nástroje a materiály
Náklad přepravovaný na ložné ploše bez zabezpečení může být 
během přepravy poškozen nebo dokonce ztracen.

Další informace najdete na www.logicline.eu/Ladungssicherung.

Originál!

Skříňka na nářadí ToolBox.
 a Efektivní přístup z boku vozidla
 a Maximální pohodlí s hliníkovými svinovacími dveřmi
 a K dostání v pěti velikostech
 a Lze stohovat s opěrnými nohami*
 a Lze obsluhovat zvedacím zařízením jeřábu*
 a Přehledné přihrádkové systémy*
 a Nakládací kontejner* se třemi zásuvkami  
pro drobný materiál a nástroje

 a Lze dokonale kombinovat se stojany  
a kryty LogicLines

Dokonalý  

pořádek a 

přehled!

Skříňka CombiBox.
 a Efektivní přístup ze tří stran
 a  Rychlý přístup přes dvířka na obou  
stranách v dolní části skříňky

 a K dostání ve čtyřech velikostech
 a Plynová pružina pro pohodlné a  
bezpečné otevírání víka

 a Lze stohovat s opěrnými nohami*
 a Lze obsluhovat zvedacím zařízením jeřábu*
 a Výsuvná zásuvka pro větší pohodlí

Skříňka RoadBox.
 a Efektivní přístup k vozidlu z obou stran
 a Ochrana kabiny díky vysoké konstrukci
 a Mimořádně velký ložný prostor
 a K dostání ve třech velikostech
 a Lze obsluhovat zvedacím zařízením jeřábu*
 a Maximální pohodlí se dvěma hliníkovými  
svinovacími dveřmi (u RB-125 a RB-150) 

 a Lze dokonale kombinovat s dalšími skříňkami 
RoadBox, ToolBox a držáky LogicLine

Víko 

povrstveno 

hliníkem

Spodní skříňka UnterflurBox.
 a Dodatečný úložný prostor pod ložnou plochou
 a Ochrana před počasím a proti krádeži
 a Víko se otevírá až o 90°
 a Výsuvná zásuvka* pro pohodlný přístup
 a Vč. držáku a montážního materiálu
 a Vhodné pro řadu valníkových vozidel jako  
jsou Mercedes Sprinter, VW Crafter,  
FORD Transit, IVECO Daily a mn.j.

 a UB-45: vhodná pro VW Transporter

Skříňka RoadBox RB-70.
 a Pohodlný přístup z obou stran  
vozidla v ideální pracovní výšce

 a Efektivní využití prostoru na ložné ploše
 a Optimální dosažitelnost nástrojů  
i v horní části skříňky

 a Rychlé otevírání skříňky bez sklopení  
bočnice při zabudování do valníkové  
korby s krytem Kombiset*

 a Dodatečná integrace do pokrytí  
plachtou je možná

Zabudování  

do valníkové 

bočnice

Základní skříňka BasicBox.
 a K dostání ve čtyřech velikostech
 a Včetně plynové pružiny pro bezpečné  
a pohodlné otevírání víka

 a Lze stohovat s opěrnými nohami*

Skříňka EcoBox.
 a Cenově výhodná přepravní skříňka
 a Plynová pružina* jako držák víka

Všechna vyobrazení zobrazují produkty LogicLine s volitelným příslušenstvím.

Kompaktní řešení. Prostředky pro 
zajištění nákladu.

Dodávková skříň 
s krytou nástavbou.

Jsme tady pro vás.

Na veletrzích
Tým LogicLine se zúčastňuje mnoha veletrhů v  
Německu, Rakousku a ve Švýcarsku. Aktuální data 
připravovaných veletrhů najdete na www.logicline.eu

Telefon
Naše služba zákazníkům je vám neustále k dispozici: 
Po-Čt: 07:00 – 17:00 h., Pá: 07:00 – 16:00 h.  
Tel. +43 (0)5 / 0170 

Služba zákazníkům
Obracejte se na naši službu zákazníkům pomocí e-mailu: 
office@logicline.eu 

Při výběrových řízeních
Rádi Vám pomůžeme při formulování textů zadání při 
výběrových řízeních. Bližší informace najdete na:  
www.logicline.eu/ausschreibungstexte 

Na internetu:
Požadovaný výrobek jednoduše nakonfigurujte a  
objednávejte na adrese www.logicline.eu. Rady a tipy  
pro zajištění nákladu na adrese www.logicline.eu/blog 


