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Mange år med produktutvikling og lang erfaring gjør at vi i dag har et robust system som raskt og effektivt dekker lasten din på
en trygg og sikker måte, da all manøvrering skjer fra bakkenivå. (HMS). Du kan velge mellom flere design, som dekker de fleste
typer containere.
Kontakt oss i dag, så hjelper vi deg med å finne den beste løsningen for ditt kjøretøy.

OFFSET

STANDARD

Når det ikke er nok plass
mellom førerhuset og verktøyholderen, eller hvis oljetanken
er i veien for en standard heis.

Vår sentermonterte HyCover
som passer de fleste installasjoner.

firmapostpost@ti-as.no - 75 60 27 00
www.ti-as.no

WIDE

Et alternativt løft som, takket
være den ekstra lange avstanden mellom beina, kan plasseres rett over kroken.

post@knas.no - 952 55 800
www.knas.no

NETTALTERNATIV
Standard (STD)

PLEAT

Stor spoilerpakke:
2250 bred HyCover
Er førerhuset utstyrt med spoilersett, blir det mindre plass til
en HyCover-kassett. Det kan selvfølgelig løses med en
smalere kassett og følgelig et smalere nett. For å maksimere
brukervennligheten til tross for den smalere kassetten,
leveres disse systemene med et PLEAT-nett.
Alle utfoldbare nett har en sydd «Z-fold» som bretter seg ut
når ekstra bredde er nødvendig.
Ved å stramme nettet ned på sidene med hjelp av det
langsgående strikket, tilpasser nettet seg lasten.

Korte eller ingen spoilerpakke:
2550 bred HyCover

Et nett med en fold som måler 2,07 vil være omtrent 2,40
bredt når det er helt utfoldet. (litt avhengig av hvor du
måler). Når du deretter hekter av strikket og kjører heisen
opp, legger sidene på nettet seg tilbake slik at det passer i
kassetten igjen

Old-Style (OS)

Når du velger bort eller velger en kort spoilerpakke, er det
mer plass til en HyCover-kassett. Både kassett og nett er
produsert i standardmål. Disse systemene er utstyrt med våre
populære OLD STYLE-nett. Alle «OS» nett har sideklaffer som
er brettet ned over sidene for å forsegle lasten.
Et old-stylenett måler 2,39 har ca. 45 cm brede sideklaffer.
Disse brettes ned på sidene og strammes.
Når nettet skal fjernes, hjelper strikken med å brette
sideklaffene tilbake til sin opprinnelig posisjon.
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