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קשירת מטען
LOADLOK פסי קשירה בדופן קדמית מתוצרת

אפשרויות נוספות:
מנגנוני נעילה לעגלות מתוצרת ALLSAFE                       כן / לא
מוט נעילה קפיצי מתוצרת ALLSAFE                              כן / לא

טבעות קשירה שקועות ברצפה                                     כן / לא                   
רצועת קשירה 5 מטר                                                      כן / לא

מערכות פרזול
FURGOCAR צירים עשויים פלדה מגולוונת מתוצרת

FURGOCAR ידיות פתיחה וסגירה מתוצרת

בולמי גז מתוצרת                     / שמן מתוצרת 

צינורות לדלתות עשויים פלדה מגולוונת בקוטר 27 מ״מ

גוף מרכב
דופן קדמית, ימין, שמאל: לוחות עץ בחיפוי פוליאסטר מתוצרת 

POLYFONT בעובי 17 מ״מ

דלתות אחוריות: זוג דלתות / 3 דלתות / תריס / דלת כנף

דלתות צד: 

גג: פרופילי אלומיניום בחיפוי פיברגלס

מעטפת הקפית: פרופילי אלומיניום

פינות חזית: יציקת אלומיניום + פנס ורשתות הגנה

מסגרת אחורית: נירוסטה 3 מ״מ ומגני גומי במבנה שקוע 
להגנה מירבית

פנל תחתון להגנה מנזקי משטחים עשוי פלדה גובה 250 מ״מ, 
בעובי 2.5 מ״מ

מידות )מ״מ(
A :אורך חיצוני

C :אורך פנימי

MAX 2550 :רוחב חיצוני

MAX 4000 :גובה חיצוני

B :גובה פנימי

משקלים
משקל מותר כולל:                               ק״ג

משקל כללי ריק:                                  ק״ג     

משקל מרכב:                                      ק״ג       

יתרת משקל:                                       ק״ג          

* משקל הרכב בהתאם לנתוני יצרן הרכב

רצפה
חיפוי רצפה: מתכת חלקה בעובי 4/5 מ”מ למניעת שחיקה והחלקה

I/U קורות רוחב מתכת

תת שלדה מתכת עשויה פרופיל U מפלדה, גובה בהתאם 
לתקנות יצרן הרכב

אפשרויות נוספות:

עץ WISA TRAS בעובי 18/15 מ״מ פנל דיקט רב שכבתי למניעת 
החלקה ושחיקה
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Dry box

רכב
דגם רכב: 

מרחק סרנים: 

קבינה: 



מערכת חשמל חיצונית
גופי תאורה LED בצדי המרכב

גופי תאורה לראיית קצה המרכב

גופי תאורה במשקוף האחורי בחלק עליון

גופי תאורה שקועים בפינות המרכב

גופי תאורה LED בנסיעה לאחור                                   כן / לא

אביזרי רישוי )תקנה חובה(
LAGO מגני צד מתוצרת

LAGO מגני בוץ למניעת התזת מים מתוצרת

לוחיות אזהרה אחוריות 

אפשרויות נוספות:
אבזור חומ”ס:                                                           כן / לא

הכנה לשילוט חומ”ס                                                 
ארגז אחסון למטף כיבוי אש                                     

אביזרי נעילה ואבטחה
נעילת מצברים

אפשרויות נוספות:

רתק ומנעול רב בריח 13 מ”מ ע”ג דלת צד/אחורית       כן / לא 
תושבת נעילה ומנעול רב בריח 13 מ”מ למשטח הרמה      כן / לא
מערכת נעילה אלקטרונית                                         כן / לא
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חתימת הלקוח:

חתימת הנציג:

מס׳ הזמנה / פרויקט:

תאריך:

מערכת חשמל פנימית
POMMIER מתוצרת LED גופי תאורה

חיווט בגג למצלמת נסיעה לאחור

חיווט למערכת איתורן

מתג הדלקת תאורה בתא הנהג

צבע וגימור
דופן קדמית, אחורית, ימין, שמאל, גג, דלתות - לבן 9010

מסגרת אחורית - נירוסטה בגוון טבעי

תת שלדה - שחור DTM 7878 נגד חלודה

SIKA חומרי איטום מתוצרת

DEHOLANDIA דופן הרמת משטחים הידראולית מתוצרת

משטח אלומיניום / פלדה

כושר הרמה: 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 טון

אורך משטח הרמה: 1.8 / 2 / 2.3 מ’

שלט הפעלה חוטי

בקרת הפעלה חיצונית

פנסי אזהרה על גבי משטח הדופן

אפשרויות נוספות:

שלט הפעלה אלחוטי                                             כן / לא
מתג ניתוק זרם בתא הנהג                                      כן / לא

אביזרי נוחות
FURGOCAR מעצור דלת במצב פתוח מתוצרת

מדרגות עלייה נשלפות או קבועות

רצועות עלייה

ידיות עלייה

LAGO מיכל מים 20 ליטר, כולל סבונייה תוצרת

LAGO ארגז אחסון כלי נהג מפלסטיק אטום למים תוצרת

B.CSF - מרכב קירור דפנות וילון, להפצת מזון טרי ומצונן

Dry box

*התכנים המוצגים הינם לצרכי מכירה ושיווק בלבד ואינם מהווים הצעה מחייבת. רק הסכם רכישה ומפרט טכני חתומים כדין יחייבו את הצדדים.

M.DB - מרכב סגור להפצת מטען יבש

עיצוב גרפי ופרסום

עיצוב המרכב ע”י סטודיו מריומה לעיצוב גרפי, ברוח המותג 
ובהתאם למטרותיו


