
Biztonságos és  
hatékony szállítás.

LogicLine - a logikus döntés.

TB-200: 
minden idok  
legnagyobb  
szerszámosládája

Újdonság!

* választható tartozék
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TEHERBÍRÁS FR 
100 / 150  / 200 KG

TEHERBÍRÁS 
250 KG

RÖGZÍTÉSI PONTOK  
400 daN

TEHERBÍRÁS HR 
200  / 350 KG

RÖGZÍTÉSI PONTOK 
250  / 400 daN

TEHERBÍRÁS 
350 / 250 KG

RÖGZÍTÉSI PONTOK  
400 daNTARGONCÁZHATÓ

* választható tartozék * választható tartozék* választható tartozék

TEHERBÍRÁS
250 KG

RÖGZÍTÉSI PONTOK  
250 / 400 daN

TEHERBÍRÁS
50 / 150 KG

ZÁRRENDSZERREL 
ELLÁTOTT 

TEHERBÍRÁS
200 KG / BOX

ZÁRRENDSZERREL 
ELLÁTOTT 

TEHERBÍRÁS
200 KG

TEHERBÍRÁS
RACK 125 KG

CombiCover.
 a Ponyvás felépítmény integrált CombiRack-kel
 a Kompatibilis az összes autómárkával és azok típusaival
 a Idojárás és szennyezodés elleni védelem
 a Döntött ponyvateto a vízelvezetés érdekében
 a Három oldalon nyitható
 a Hosszúanyag vízszintes szállítása 250 kg-ig, 
tetocsomagtartó a ponyva alatt vagy felett

 a Tökéletesen kombinálható a LogicLine  
ToolBoxokkal és RoadBox RB-70-nel

FrontRack. HeckRack.
 a Hosszúanyag rézsútos szállítása
 a Magas teherbírás
 a Hosszúanyag vízszintes szállítása a  
FrontRack FR-200 és a HeckRack  
HR-200 kombinációjával 

 a FrontRack CombiRack-re bovítheto
 a A támasztó ék* megakadályozza a  
rakomány oldalirányú csúszását

 a Tökéletesen kombinálható a  
LogicLine Transport-Boxokkal

CombiRack.
 a Hosszúanyag vízszintes szállítása  
6 méter hosszig és 250 kg-ig

 a FrontRack, HeckRack és formazáró  
lemez praktikus kombinációja

 a Fennmaradó szabad felület a rakodótéren 
 a Gyári fülkevédo hátfallal kombinálható
 a A formazáró lemez megakadályozza a  
rakomány elorecsúszását

 a Tökéletesen kombinálható a  
LogicLine Transport-Boxokkal

EcoCover. BasicCover.
 a Ponyvás felépítmény platós jármuvekre (kompa-
tibilis az összes autómárkával és azok típusaival)

 a Idojárás és szennyezodés elleni védelem
 a Döntött ponyvateto a vízelvezetés érdekében
 a Három oldalon nyitható
 a Hosszúanyag rézsútos szállítása  
(EcoCover 50 kg-ig, BasicCover 150 kg-ig)  
a rakodónyílás* segítségével 

 a Tökéletesen kombinálható a LogicLine  
ToolBoxokkal és RoadBox RB-70-nel

Kompakt megoldás.
 a A Transport-Boxok és a Cover optimális kombinációja
 a Testreszabott megoldás a Volkswagen  
Transporter típusú egyszemélyes és  
duplakabinú platós jármuvekhez

 a Alacsony felépítménymagasság – optimális 
felhasználás az erdészeti gazdálkodásban  
és a városüzemeltetési szektorban 

 a Hatékony hozzáférés a gépjármu 3 oldaláról
 a Idojárás és szennyezodés elleni védelem 
 a Rakodónyílás* a hosszúanyag szállításhoz
 a A boxok egyénileg kombinálhatóak a ponyvával 

PowerRack.
 a Nehéz hosszúanyag vízszintes szállítása  
6 méter hosszig és 350 kg-ig

 a Be- és kirakodás daruval és targoncával  
egyaránt lehetséges

 a Elülso vázzal vagy LongRack-kel rendelheto
 a Elülso váz és LongRack formazáró  
lemezzel ellátott 

 a Tökéletesen kombinálható a LogicLine 
Transport-Boxokkal

PickUp Box + HardTop.
 a Nagy rakodótér
 a Kényelmes és gyors hozzáférés három oldalról, 
alumínium roló hátul, oldalajtók  
gázrugóval felszerelve

 a Idojárás és lopás elleni védelem
 a Fiók* és nagy teherbírású kihúzható plató*  
a könnyebb be- és kirakodáshoz

 a PickUp Rack* rakodó görgovel a hosszú 
rakományok egyszeru felrakásához  
4 méter hosszig

Szívesen adunk tanácsot Önnek

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

A jelenlegi verzióval az összes eddigi kiadás érvényét veszíti. 
Változtatások, sajtóhiba és technikai módosítások jogát fenntartjuk. 
2018. Január

Fotók: LogicLine, Fotolia.com

Rakományrögzíto sín.
 a Különbözo anyagok és szerszámok eloírás 
szerinti rögzítése a platón

 a Csúszás és billenés megakadályozása
 a Egyszeru fel- és leszerelés 
 a Rögzítés Rack-re és Cover-re  
(a vezetofülke mögött) 

Rakományrögzíto háló.
 a Ideálisan illeszkedik a rakomány  
alakjához a 26 bevarrott acélgyuru által

 a Rögzítés a gyári és a szabadon pozícionálható 
rögzítési pontokon* lehetséges

Rögzíto heveder.
 a Ero- és formazáró rakományrögzítés
 a Csúszás és billenés megakadályozása
 a Különbözo változatokban és  
praktikus szettekben is kapható

 a Tökéletesen kombinálható a Rack és  
Cover termékpalettával  

Online Shop: 
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´́Az Ön igényeinek megfelelo  
optimális megoldások.
Közösen Önnel megtaláljuk az optimális felszerelést platós teher-
gépkocsijához vagy PickUp jármuvéhez a rakomány szabályszeru 
rögzítésének érdekében. 

Transport-Box.

 a Eso és fröccseno víz ellen védett
 a Lopásvédelem
 a Nagyobb rend és átláthatóság
 a Hatékonyabb munkafolyamatok
 a Különbözo változatokban és  
méretekben kapható

Rack.
 a Forma és/vagy erozáró rakományrögzítés
 a Hosszúanyag vízszintes vagy  
rézsútos szállítása

 a Magas teherbírás
 a Pontos, típusra szabott gyártás 
 a Tökéletesen kombinálható a Transport-
Box termékpalettával

 a Egyszeru fel- és leszerelés

Cover.
 a Idojárás és szennyezodés elleni védelem
 a Pontos, típusra szabott gyártás
 a Tökéletesen kombinálható a  
Transport-Box termékpalettával

 a Egyszeru fel- és leszerelés 

DARUZHATÓ TARGONCÁZHATÓ
ZÁRRENDSZERREL 

ELLÁTOTT 
TEHERBÍRÁS 

200 KG

DARUZHATÓ ZÁRRENDSZERREL 
ELLÁTOTT 

TEHERBÍRÁS 
200 / 300 KGDARUZHATÓ TARGONCÁZHATÓ

ZÁRRENDSZERREL 
ELLÁTOTT 

TEHERBÍRÁS
200 KG

ZÁRRENDSZERREL 
ELLÁTOTT 

TEHERBÍRÁS 
200 KG

* választható tartozék * választható tartozék * választható tartozék

LogicLine – a logikus döntés.
A LogicLine professzionális megoldásokat kínál a rakomány platós illetve 
pickup jármuveken történo biztonságos és hatékony szállításához. 

TÜV minosített termékeink lehetoséget nyújtanak

 a a törvényben megfogalmazott rakománybiztonsági eloírások betartására
 a az értékes tárgyak és szerszámok lopástól és idojárástól való védelmére
 a a munkafolyamatok hatékonyságának növelésére

ZÁRRENDSZERREL 
ELLÁTOTT 

TEHERBÍRÁS 
200 KG

LOGICLINE 
SZISZTÉMA 

ZÁRRENDSZERREL 
ELLÁTOTT 

TEHERBÍRÁS 
60 KG

Eredeti!

ToolBox.
 a Hatékony hozzáférés a gépjármu oldaláról
 a Maximális komfort az alumínium rolónak köszönhetoen
 a Öt méretben kapható
 a Az állólábakkal* felszerelt ToolBox alkalmas a 
targoncával való mozgatásra

 a A daruemeloszerkezetnek* köszönhetoen  
alkalmas a daruval való emelésre 

 a Polcrendszerek az átlátható tároláshoz*
 a Fiókkonténer* három fiókkal a kisebb  
tárgyaknak és szerszámoknak

 a Tökéletesen kombinálható a Rack és Cover termékpalettával

Tökéletes

rendezettség és

átláthatóság

CombiBox.
 a Hatékony és gyors hozzáférés három oldalról 
(2 oldalajtó + fedél)

 a  Négy méretben kapható 
 a Gázrugó a fedél kényelmes és  
biztonságos nyitásához

 a Az állólábakkal* felszerelt CombiBox alkalmas 
a targoncával való mozgatásra

 a A daruemeloszerkezetnek* köszönhetoen  
alkalmas a daruval való emelésre 

 a Fiók* a nagyobb kényelemért

RoadBox.
 a Kényelmes hozzáférés a gépjármu mindkét oldaláról
 a Vezetofülke védelem a box magasságának köszönhetoen 
 a Extra nagy rakodótér
 a Három méretben kapható
 a A daruemeloszerkezetnek* köszönhetoen  
alkalmas a daruval való emelésre

 a Maximális komfort a két alumínium rolónak 
köszönhetoen (RB-125 és RB-150)

 a Tökéletesen kombinálható további RoadBoxokkal, 
ToolBoxokkal és LogicLine Rack termékpalettával

Fedél

alumínium

bevonattal 

UnterflurBox.
 a További tárolóhely a rakodófelület alatt
 a Idojárás és lopás elleni védelem
 a 90 ° fokban nyitható fedél 
 a Fiók* a kényelmes hozzáférés érdekében
 a Tartóelemek és szerelési anyagok a box rögzítéséhez 
 a Valamennyi platós jármuvel kompatibilis, pl.: 
Mercedes Sprinter, VW Crafter,  
Ford Transit, Iveco Daily stb. 

 a Az UB-45 tökéletes megoldás a  
VW Transporter típusú jármuvekhez

RoadBox RB-70.
 a Kényelmes hozzáférés a gépjármu mindkét 
oldaláról, ideális munkamagasságban

 a Hatékony helykihasználás a jármu  
rakodófelületén

 a A szerszámok optimálisan elérhetoek a  
box felso részében is 

 a Gyors hozzáférés a box oldalfalba való  
integrációja által KombiSet* segítségével,  
az oldalfalak lehajtása nélkül

 a Ponyvába való beépítés is lehetséges  

Oldalfalba 

való

integrálás

BasicBox.
 a Négy méretben kapható
 a Gázrugó a fedél kényelmes és  
biztonságos nyitásához

 a Az állólábakkal* felszerelt BasicBox  
alkalmas a targoncával való mozgatásra

EcoBox.
 a Ledkedvezobb árú Transport-Box
 a Gázrugós fedéltartó*

Az ábrákon a termékeink választható tartozékokkal szerepelnek.

Kompakt megoldás. Rakományrögzíto eszközök.PickUp Box + HardTop.
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5 ok, amiért érdemes a rakományt  
megfeleloen biztosítani:

1. Óvja saját magát és a többi úthasználót
A rosszul rögzített rakomány veszélybe sodorhatja Önt,  
illetve a többi úthasználót.

2. Kerülje el a magas pénzbüntetéseket
A rakományrögzítéssel kapcsolatos jogszabályok megsértése 
magas pénzbírsághoz, az ezáltal okozott személyi sérüléssel járó 
baleset akár szabadságvesztéshez is vezethet. 

3. Akadályozza meg jogosítványának bevonását
A nem megfelelo rakományrögzítés vétségnek minosül a Magyar 
Köztársaság Polgári Törvénykönyv  47. § (2) szerint, amely akár 
a jogosítvány bevonását is eredményezheti.

4. Kerülje el a körülményes közúti ellenorzéseket
A 2014/47/EU Európai Uniós irányelv alapján a 3,5 t alatti 
kishaszongépjármuvek is közúti közlekedésbiztonsági ellenorzés 
alá vonhatóak. Az ellenorzés során a jármu muszaki állapota és a 
rakományrögzítés kerül felülvizsgálatra.

5. Kímélje meg drága szerszámait és felszereléseit 
A rakodótéren rögzítetlenül szállított áru fuvarozás közben  
megsérülhet vagy elveszhet.

További információkért keresse fel honlapunkat:  
www.logicline.eu/Ladungssicherung.
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Szívesen állunk rendelkezésére.

Kiállításokon
Csapatunk számos svájci, német, osztrák és magyar 
szakkiállításon megtalálható. Az aktuális kiállítások 
idopontjait a www.logicline.eu weboldalunkon találja.

Telefonon
Ha kérdése van a termékeinkkel kapcsolatban,
keressen minket bizalommal! Kollégáink örömmel állnak
rendelkezésére – magyar nyelven is! 
Tel. +43 (0)5 / 0170 - 320

Ügyfélszolgálatunkon
Hétfo-Csütörtök: 7.00 – 17.00
Péntek: 7:00 – 16:00

Interneten
Konfigurálja és rendelje meg a kívánt terméket online a 
weboldalunkon: www.logicline.eu. Tippek és trükkök a 
szabályszeru rakományrögzítéshez: www.logicline.eu/blog
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