Ladingnetcassettes

De ladingnetcassette
Carroparts introduceert nu de ladingnetcassette. Deze is heel eenvoudig op de aanhanger te
monteren. De cassette zorgt er voor dat het net altijd weer netjes terug gaat in de cassette en
ook niet meer wordt vergeten. U riskeert bovendien niet langer een hoge boete wanneer u zonder ladingnet wordt aangehouden en de lading niet conform het Verkeersreglement is gezekerd.

Net zoals ons kant-en-klaar systeem voor de rolluiken is deze cassette ook kant-en-klaar. U geeft
gewoon de binnenmaten van de aanhanger door. Het net is altijd iets langer en breder dan de
aanhanger. Met optioneel bijgeleverde montagesteunen en haken bevestigt u in een handomdraai de cassette. Na gebruik veert het net netjes terug in de cassette.
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In plaats van een net is de cassette ook leverbaar
met een zeil in elke gewenste maat.
Dit zeil is voorzien van ogen en heeft zijflappen welke u na het uitrollen over de zijkanten van de bak
kunt bevestigen.

De cassettekast heeft een hoogte van bijna 14 cm en
is gemaakt van kwalitatief hoogwaardig aluminium
Breedte van 800 mm tot 2150 mm
Elke cassette is voorzien van een stangengreep, bekend van onze rolluiken.

•

U kunt de cassette in de bak plaatsen met behulp
van een optionele telescopische dwarsbalk. U hangt
de cassette er simpelweg aan en kunt die ook weer
eenvoudig er vanaf nemen.
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Het is ook mogelijk om met behulp van de optioneel
bijgeleverde montagesteunen de cassette vast te
schroeven .
De cassette is voorzien van voorgeboorde gaten.
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Het ladingnet zit netjes opgerold, voorzien van een
veerrol, in een cassette.
U gebruikt de zwarte trekband om het ladingnet
over de lading te trekken

De stangengreep wordt aan de achterzijde vastgehouden door twee haken.
Het net rondom kan worden vastgehouden door de
optioneel bij te leveren schroefhaken.
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