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Compania noastră produce și livrează kituri 
pentru vehicule comerciale sau părți ale aces-
tora într-o diversitate mare de dimensiuni și 
caracteris�ci tehnice. Acordăm �mp și inves-
�m în cercetare și inovație.



Ce trebuie să faceți dumneavoastă?
 Să ne transmiteți �pul de vehicul pe care 
urmează a se asambla boxul, cotele dorite de 
interior și exterior, grosimea izolației, even-
tualele ranforsări sau accesorii necesare și 
suprafețele exterioare ale panourilor.



 Multudinea scopurilor pentru care sunt între-
buințate vehiculele comerciale ne-a obligat să 
diversificăm gama de u�laje de producție cu care 
putem crea atât panouri des�nate vehiculelor 
comerciale uzuale cât și pentru cele specializate ai 
căror pereți impun armături interne puternice, 
suprafețe din oțel gros, ranforsări pentru sisteme 
de ancorare și fixare sau dimensiuni a�pice.
 Toate acestea sunt posibile datorită propri-
ului departament de proiectare dotat cu aplicații și 
tehnologii de ul�mă generație.



 Des�nate transporturilor de marfă care nu necesită o 
izolație termică deosebită, boxurile ușoare sunt produse din 
panouri cu spumă poliuretanică cu grosimea de 25-40 mm, 
iar podelele au variante de plăci din lemn stra�ficat �p 
TEGO an�derapant sau aluminiu deck.



 Prevăzute cu uși laterale poziționate după cerința 
clientului, cu li�uri hidraulice de ridicare a mărfurilor, 
bare de protecție și blocare a mărfii la interior, sisteme 
de ancorare și lumini, furgoanele de mărfuri generale 
produse de noi au o versa�litate mare în folosire și un 
aspect exterior deosebit dat de accesoriile de finisaj.



 boxuri izoterme 

 Izolația eficientă a spumei poliureta-
nice poziționează boxurile frigorifice 
produse de noi în topul celor mai înalte 
standarde de siguranță alimentară prin 
păstrarea frigului fără pierderi.
 Totodată, consumul redus al agregat-
ului frigorific datorită izolației termice 
superioare reduce semnifica�v cheltuieli-
le pe �mpul transportului.
 Producem boxuri frigorifice cu pereți 
de compar�mentare, Bi-temperatură, 
sisteme de carne în cârlige, cu uși laterale 
și orice altă cerință a clientului în măsura 
în care tehnologia ne permite.
 Suntem în curs de agrementare ATP.



furgon cu prelata 

 Plusul de calitate al acestui �p de 
furgon îl reprezintă plafonul și ușile 
spate. Cu un preț apropiat de furgonul 
acoperit integral cu prelată, furgonul 
nostru este mai ușor datorită eliminării 
suprastructurii necesare susținerii pre-
latei. Plafonul izolat din panou aduce 
confort termic și o rigiditate mult mai 
mare a ansamblului. Ușile spate sunt 
este�ce și asigură furgonului un acces 
mai rapid și o etanșare superioară.



 Plusul de valoare al 
produselor noastre îl repre-
zintă producerea panourilor cu 
spumă poliuretanică cu dimensiuni 
maxime de 13.800 mm x 2.700 mm și cu 
grosimi de la 30 mm la 150 mm (include și gama 
pentru camioane).
 

Calitățile panoului sunt date de:
-   izolația termică excelentă 
- con�nuitatea spumei în miezul 
panoului (sunt excluse orice punți 
termice în panou realizate de 
profile, ranforsări sau sisteme de 
ancorare)
-   rezistența mecanică mare, densi-
tatea spumei fiind în jurul valorii de 
65-75 kg/mc.



   Fețele panourilor pot fi realizate din:
  -   Aluminiu Highgloss alb pur lucios RAL 9016
  -   Oțel prevopsit în culoare Bianco Ghiaccio
  -   Oțel cu PVC alimentar cer�ficat RAL9010
  -   Fibră de s�clă Highgloss RAL9016
  -   Fibră de s�clă de impact RAL9016
  -   Inox
  Sau prin combinarea acestor materiale la interior și exterior.
 Grosimea panourilor este impusă de des�nația fiecărui box în parte.
  Posibilitățile noastre de producție asigură o versa�litate mare atât a 
grosimilor de panouri cât și a dimensiunilor interioare și exterioare ale 
boxului, acestea fiind impuse până la urmă de interesele clientului final 
(lățime și lungime op�mă pentru așezarea coletelor, paleților, lăzilor sau 
o anumită înălțime). 



 În contextul actual în care boxul trebuie să fie bine izolat, mai 
ușor dar și mai rezistent, suntem permanent preocupați să 
promovăm produse cu caracteris�ci tehnice superioare care să 
îndeplinească cerințele clienților noștri.
 Toate ranforsările, sistemele de fixare de șasiul mașinii, ale 
apărătorilor de noroi, scărilor sau sistemelor de blocare a ușilor sunt 
introduse în panou înainte de injectarea spumei poliuretanice.
 Acest fapt determină pătrunderea spumei în cele mai mici 
spații, rezultând o masă compactă de spumă pentru o izolație 
excelentă și o fixare a acestor piese în interiorul panoului.
 Pregă�te pentru înalte grade de uzură, pardoselile pot fi 
acoperite la interior cu:
-  tablă de aluminiu striat de 3.0 mm grosime dintr-o singură foaie 
fără îmbinări
-   fibră de s�clă an�derapantă RAL7016
-   rășină epoxidică



 Ca și panourile laterale, plafoanele se fac la diferite grosimi și 
cu diverse suprafețe, caracteris�ci care țin cont de expunerea la 
temperaturi, vânt sau presiunea greutăților date de factorul uman 
ori atmosferic.
 Tehnologia noastră pe u�lajele CNC permite decupaje în 
câmpul panoului pentru fixarea trapelor de aerisire, ușițelor de 
vizitare, lămpilor de iluminat interior sau grilelor pentru eliminarea 
aburului. Se pot efectua de asemenea canale laterale pentru trasee 
frigorifice sau de condens.
 Posibilitatea introducerii în plafoane a structurilor des�nate 
transportului cărnii în cârlige ridică boxurile produse de noi la stan-
darde de înaltă tehnologie.



 Ca și panourile laterale, panourile frontale se 
produc în aceeași gamă de grosimi și suprafețe 
exterioare. Pentru fixarea agregatelor frigorifice, 
înainte de injectarea spumei poliuretanice sunt 
introduse plăcuțe metalice găurite și filetate la 
cotele impuse de �pul și dimensiunea agregatului.



 În zonele ranforsărilor pentru fixarea balamalelor și a 
sistemului de închidere, decupările în panouri pentru ușile 
laterale se fac cu u�laje specializate folosind tehnologie 
modernă.
 Sistemele de balamale cu deschidere la 270 de grade 
asigură vizibilitatea în oglinda retrovizoare în �mpul 
manevrelor locale ale autovehiculului.



 Dotate cu paravânturi sau cabine de dormit, furgoanele au 
forme aerodinamice și moderne. Paravânturile noastre pot avea 
înălțimea reglabilă.
 Datorită nivelului ridicat de aerodinamică, reduce consu-
mul de carburat cu aproxima�v 15% și as�el inves�ția în cabina 
noastră se recuperează rapid în cel mai scurt �mp de u�lizare. În 
același �mp, cabina de dormit permite u�lizatorului să elimine 
costurile de cazare.

 Încorporăm suprastructurilor produse de către noi sisteme 
de blocare atât pentru siguranța mărfurilor, cât și pentru sigu-
ranța în trafic a autou�litarei.
 Prevăzute cu sisteme de arimaj cu bare telescopice, siste-
mele de protecție a mărfurilor îndeplinesc normele în vigoare 
privind circulația pe drumurile publice.



 Pentru protejarea la impact a panourilor, la cererea cli-
enților, adăugăm bandouri de siguranță la diferite înălțimi și de 
diferite lățimi, din oțel, inox sau pvc, în concordanță cu des�-
nația boxului. O protecție bună a panourilor laterale reprezintă, 
pe lângă importanța păstrării caracteris�cilor tehnice a supra-
structurii, cartea de vizită și imaginea companiei dumneavoatră.

 Li�urile hidraulice reprezintă pla�ormele care facilitează 
încărcarea și descărcarea mărfii în condiții de siguranță.
 Confecționate din aluminiu pentru a nu îngreuna sarcina 
furgoanelor, acestea sunt disponibile la capacitatea de ridicare 
de 750 kg, 1000 kg sau 1500 kg.


