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Calitate superioară dovedită

RO



K100 și K200 
Solidă și ușoară

  Costuri scăzute        Tehnologie recunoscută        Peste 200 de opțiuni standardizate

Construcție personalizată

Sistem de ridicare a remorcilor pentru 
încărcare în vagoane feroviare

Semiremorci dedicate pentru 
agricultură

Remorci personalizate

Peste 37 de ani de experiență, Un corp solid, sudat integral robotic 
și un design funcțional: reprezintă etapa  pentru produsul nostru. 
O semiremorcă fără riscuri tehnice. Calitate superioară dovedită!

What’s ?



K400 
Condiții grele de exploatare

  Șasiu continuu        Robustețe dovedită        Opțiuni pentru condiții grele de exploatare

Construcție personalizată

Transport tocătură de lemn / biomasă Construcție personalizată pentru 
agricultură

Transport deșeuri

Calitate superioară dovedită: 
“Îmbinările sudate, executate cu roboți, 

măresc fiabilitatea unui șasiu solid.”



Flexibilitate dovedită îmbunătățită

  Deschidere de 12,9 metri        Grinda superioară ridicabilă (opțional)        Disponibilă și în varianta ușoară – LIGHT

Construcție personalizată

Versiune ușoară – LIGHT Uși de ambele părți Construcție autoportantă
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6 6. Cea mai mare platformă
 În limitele legislației în vigoare

7. Telecomandă unică
 Toate funcțiile într-un sigur  

sistem de control

4. PowerSheet ®

 Prelată de acoperire consacrată

5. Dura-Floor
 Extrem de rezistent  

la uzură! (patentat)

1. Design funcțional
 Iluminat integrat 

2. Protecție la temperatură
 Fără garnituri de etanșare topite

3. Manometru standard
 Identificarea rapidă a blocajelor  

la nivelul podelei rulante

Din 1984 suntem lideri 
în dezvoltarea de remorci 
cu podea rulantă.

Îmbunătățirea continuă face 
parte din ADN-ul nostru.

Siguranță în 
exploatare

Soluții 
special

Costuri reduse 
de operare

 Inovăm și dezvoltăm soluții conform priorităților noastre primare:
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Sudura robotizată Testate extensiv Peste 37 ani de experiență

Din 1984 ne-am concentrat eforturile spre îmbunătățirea unei singure categorii de produse: remorcile cu 
podea rulantă. De fiecare dată, am ridicat ștacheta puțin mai sus și am reușit să dezvoltăm soluții tehnice 
unice, durabile și inovatoare. Remorcile noastre sunt proiectate meticulos, ținând cont și de cele mai mici 
detalii. Astfel, putem garanta clienților: funcționarea fără probleme de-a lungul anilor, o investiție totală 
redusă și o valoare ridicată de revânzare. Suntem dedicați acestor principii iar clienții noștri o pot confirma.

Depășim limitele și definim etalonul pentru industria noastră, de peste 37 de ani.

Depășim limitele


