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Systém zakrytí
kontejneru LiteCover
Výhody systému

Vybavení

• Zvýšení bezpečnosti řidičů eliminací nebezpečí úrazu
následkem pádu z výšky při zakrývání kontejneru,
• zvýšení jejich produktivity při maximální bezpečnosti díky kratší
době zakrývání v porovnání s tradiční sítí nebo plachtou,
• přizpůsobení všem typům kontejnerů díky adaptabilnímu
krycímu systému (kontejnery od 7 do 40 m3), který lze použít i ve
stísněných prostorech,
• eliminuje nepořádek ve vašem nákladním vozidle,
• levný ve srovnání s mechanickými krycími systémy.
• není zapotřebí žádná údržba, protože není použito žádné
mechanické zařízení,
• nízká hmotnost celého systému.

4 patenty systému
nabízejí uživatelům jedinečný
výrobek se snadným ovládáním.

Bezpečné zakrytí
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za méně než 3 minuty

• 1 síť na nákladní vozidlo a jedna síť pro přívěs (rozměry se liší
v závislosti na kapacitě kontejneru),
• manipulační tyč, nástavec a rukojeť usnadňují roztažení sítě přes
celý kontejner. Na nákladní vozidlo nebo soupravu (nákladní
vozidlo a přívěs) potřebujete jednu sadu,
• montážní sada pro snadnou trvalou montáž systému na nákladní
vozidlo.

Materiál
• krycí systém je vyroben z HRPE (vysoce odolného polyetylenu),
• tato ultralehká, ale velice pevná tkanina byla navržena speciálně
pro LiteCover®,
• LiteCover® na kontejner 35 m3 v sadě váží 6 kg, což je o 40 %
méně než vysoce kvalitní síť.

Výhody
•
•
•
•

ultralehká,
velice odolná,
snadná manipulace,
snadné skladování.

Základní součásti
krycího systému
Tyče
Manipulační tyč
Tyč ke krycímu systému LiteCover® je vyrobená z hliníku a má
průměr 30 mm. Velmi snadno se s její pomocí manipuluje se sítí a
elastickou šňůrou. Má oddělitelnou kladku, dvojitý hák a na konci
rukojeť. Délka 2,90 m a hmotnost 2 kg.

Manipulační tyč
Teleskopická manipulační tyč

Teleskopická manipulační tyč
Univerzální rukojeť

Teleskopická tyč umožňuje manipulovat se sítí a elastickou šňůrou.
Je delší než normální tyč a je zasouvatelná.
Snadno zajistíte pomocí pojistného kolíku a řetízku.
Délka v zavřeném stavu 2,90 m. Délka při plném vysunutí 3,50 m.
Hmotnost 2 kg.

Univerzální rukojeť z nerezové oceli
Univerzální oddělitelná rukojeť umožňuje lepší uchopení při použití
krycího systému LiteCover®. Lze ji umístit kdekoli na tyči, takže je
vhodná pro všechny řidiče bez ohledu na jejich výšku.

Nástavec

Montážní sada

Nástavec s hákem

Standardní montážní sada

Hliníkový nástavec LiteCover® je řezaný laserem a opatřený na
konci hákem. Nástavec se používá k manipulaci se sítí nebo může
být, pokud je to třeba, také připevněn ke konci tyče za účelem
jejího nastavení. Délka 1,25 m.

Opěra z nerezové oceli s uzávěrem, který je možno v případě
potřeby zajistit visacím zámkem. Dva samostatné elastické úchyty
se pak připevní k nákladnímu vozidlu.
Je možné ji přinýtovat, přišroubovat nebo přivařit ke stranám
nákladního vozidla k upínacím tyčím nebo k zapuštěným tyčím.
Použití: Jeden pár na nástavec a jeden pár na tyč.

Údržba
Sada pro opravy
Lepicí páska
• Šedá barva, tloušťka 0,6 mm, hmotnost 21 kg.
Role - 10 m x 0,20 m
• snadno s ní opravíte roztržení, lepí se k oběma stranám trhliny.
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