


Skrzynia z plandeką to najchętniej wybierany rodzaj 

zabudowy w transporcie krajowym i międzynarodowym. 

Mnogość wariantów nadwozia oraz ilość zastoso-

wanych rozwiązań sprawia, że produkt można dostoso-

wać do potrzeb Klienta i charakteru przewożonych przez 

niego ładunków. Zabudowę międzynarodową montuje-

my na podwoziach czołowych producentów.

Dziś liczy się czas dostawy, komfort pracy, niższe koszty 

eksploatacyjne i większe możliwości załadunku. 

Nowoczesne, trwałe i lekkie konstrukcje dają gwarancję 

długoterminowego oraz komfortowego użytkowania.

Zachęcamy do lektury folderu i poznania pełnej oferty 

wszystkich wariantów skrzyni z plandeką.

Ergonomia
w każdym
calu



Zabudowa skrzyniowa z burtofiraną to najpopularniejsze 

rozwiązanie logistyczno-transportowe. Wyposażenie skrzyni 

w system przesuwny firany bocznej jedno - lub obustronnej 

podnosi ogólną funkcjonalność całego pojazdu. Atutem takiej 

zabudowy nad innymi rozwiązaniami jest wszechstronność 

i duża oszczędność czasu przy obsłudze. Zastosowanie dachu 

przesuwnego sprawia, że załadunek i rozładunek wszelkich 

ładunków staje się jeszcze łatwiejszy.

Aluminiowa i składana konstrukcja podobnie jak firana jedno- lub 

obustronna ułatwia załadunek towarów, szczególnie tych 

o większych gabarytach. Produkt jest chętnie wybierany przez 

firmy, których zlecenia obejmują załadunek od góry.

Międzynarodówka
Zabudowa skrzyniowa z kabiną sypialną to najczęściej wybiera-

ny produkt przez firmy z branży transportowo – logistycznej. 

Dobrze skonfigurowany i doposażony pojazd oferuje konkretne 

korzyści i wspiera kierowcę w transporcie ładunków na trasach 

krajowych i międzynarodowych.

Pneumatyka w rozwiązaniach transportowych posiada 

określone zalety. Wariant skrzyni z regulacją wysokości 

to większa elastyczność przy transporcie różnych towarów, 

przewaga nad konkurencją w realizacji zleceń do krajów zachod-

nich oraz rosnące możliwości na co dzień. Dzięki zastosowaniu 

specjalnych systemów regulacji (pneumatycznej oraz 

na dźwignię) kierowca oszczędza nawet kilkanaście minut czasu 

poświęconego na opuszczenie lub podniesienia dachu.

Warianty skrzyń z plandeką
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Różne warianty 
zamknięcia skrzyni
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Obecnie kierowcy podejmują się różnorodnych zleceń. Bywa, 

że nie zaspokaja to rosnących potrzeb firm transportowych, 

które działają na elastycznym i dynamicznym rynku. Sposo-

bem na to może być skonfigurowanie zabudowy uniwersalnej. 

Odpowiedzią jest skrzynia z regulacją wysokości.

Dzięki zastosowaniu systemu regulacji dźwignią

lub ze wspomaganiem za pomocą sprężyny gazowej (pneu-

matyczna) skrzynia podnosi się w dwóch zakresach wysokoś-

ci.

Regulacja dachu umożliwia zakres podnoszenia o 240 mm 

i 300 mm. Po zwolnieniu zabezpieczeń     oraz pociągnięciu 

w dół dźwigni        w dwóch narożniakch, następuje automatycz-

ne podniesienie dachu.

Regulacja wysokości dachu za pomocą dźwigni umożliwia 

zakres podnoszenia o 250 mm. Skieorwana jest w szczególno-

ści dla firm przewożących ładunek o różnych gabarytach.

Zobacz jak działa regulacja
wysokości na naszym 
kanale YouTube

Regulacja wysokości Lift Liner 

Regulacja dźwignią

LIFTLINER
Lamar solutions  

240mm

300mm
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Dach przesuwny swoje zastosowanie znajduje w branżach w których 

przewożone są ładunki charakteryzujące się dużymi gabarytami. 

W większości przypadków system występuje jako uzupełnienie firany 

lub burtofirany. 

Aluminiowa konstrukcja podnosi walory użytkowe całej skrzyni 

z plandeką. Dzięki temu konstrukcja sprawdza się w każdych warunk-

ach załadowczych.

Cały schemat działania systemu dachu przesuwnego zamyka się w kilkunastu prostych czynnościach, które w skrócie zostały 

przedstawione na poniższych ilustracjach.

Niezależny dach przesuwny

Dach przesuwny zintegrowany z firanami bocznymi

Zobacz film instruktażowy 
na naszym kanale YouTube
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Otwarcie plandeki, załadunek, przewóz towaru, otwarcie plandeki 

i rozładunek. Często w takiej – nieco skróconej – kolejności wygląda 

codzienny zakres obowiązków kierowcy samochodu dostawczego. 

W realizacji zadań ogromnego znaczenia nabywa nie tylko jakość 

użytkowanego produktu, ale także walory użytkowe. Odpowiednia 

konfiguracja skrzyni wpływa na ogólny komfort użytkowania. 

Co proponujemy?

Skrzynia z rolowaną tylną plandeką daje szansę na większy załadunek. 

System oferuje oszczędność czasu i wygodę w użytkowaniu. Winda 

w zabudowie międzynarodowej usprawnia załadunek towarów 

ciężkich i ponadgabarytowych. Wśród wariantów zamknięcia skrzyni 

z plandeką oferujemy także drzwi kontenerowe typu Sandwich 

zapewniające większe bezpieczeństwo ładunku.



Kabina sypialna Backsleeper
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Wyposażenie: Regulowana kratka wentylacyjna (2szt.), 3x kufry pod łóżkiem, Dwie lampki boczne 
oświetlająca wnętrze, Kieszeń na rzeczy osobiste, Gniazdo elektryczne samochodowe 12V/24V 
(5A), Antena dachowa z instalacją, Przygotowanie do podłączenia ogrzewania postojowego, 
Charakterystyczny design zewnętrzny „Łezki”, Rozkładane łóżko, Pogrubiony materac na całej 
powierzchni, Welurowa tkanina obiciowa o podwyższonej odporności na ścieralność na ścianach 
i suficie, Roleta przeciwsłoneczna.

Jedna z największych i najwygodniejszych kabin sypialnych na rynku. 
Oferowana jest w dwóch wariantach: z pojedynczym i podwójnym 
łóżkiem. Ogromną zaletą jest zastosowanie okna czołowego pełniącego 
funkcję szyberdachu oraz wyjścia ewakuacyjnego. Szerokość łóżka 
wynosi 700 mm, a szerokość zewnętrzna 2250 mm.




