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ZabeZpiecZenie ładunku
Pasy ŁaDUNKOWe

pas ładunkowy z napinaczem typu ergo
10m x 50mm
2500/5000daN
500 daN

pK10m-01-5t-lh

pas ładunkowy bez napinacza
9,5m x 50mm
2500/5000daN

p09.5m-01-5t

pas ładunkowy z napinaczem standard
6m x 50mm
2500/5000daN
300 daN

pK06m-01-5t

pas ładunkowy z napinaczem
6m x 30mm
2000/4000daN

pK06m-02-0.4t

napinacz do pasa ładunkowego
0,5m x 50mm
2500/5000daN
500 daN

pK00.5m-01-5t-lh

PK00.5M-01-5t-LH Napinacz do pasa ładunkowego 0,5m x 50mm 2500/5000daN 500 daN

PK06M-01-5t-LH Pas ładunkowy z napinaczem typu erGO 6m x 50mm 2500/5000daN 500 daN

PK08M-01-5t-LH Pas ładunkowy z napinaczem typu erGO 8m x 50mm 2500/5000daN 500 daN

PK10M-01-5t-LH Pas ładunkowy z napinaczem typu erGO 10m x 50mm 2500/5000daN 500 daN

PK12M-01-5t-LH Pas ładunkowy z napinaczem typu erGO 12m x 50mm 2500/5000daN 500 daN

PK06M-01-5t Pas ładunkowy z napinaczem standard 6m x 50mm 2500/5000daN 300 daN

P07.5M-01-5t Pas ładunkowy bez napinacza 7,5m x 50mm 2500/5000daN —

PK08M-01-5t Pas ładunkowy z napinaczem standard 8m x 50mm 2500/5000daN 300 daN

P09.5M-01-5t Pas ładunkowy bez napinacza 9,5m x 50mm 2500/5000daN —

PK10M-01-5t Pas ładunkowy z napinaczem standard 10m x 50mm 2500/5000daN 300 daN

P11.5M-01-5t Pas ładunkowy bez napinacza 11,5m x 50mm 2500/5000daN —

PK12M-01-5t Pas ładunkowy z napinaczem standard 12m x 50mm 2500/5000daN 300 daN

PK03M-02-0.4T Pas ładunkowy z napinaczem 3m x 30mm 2000/4000daN —

PK04M-02-0.4T Pas ładunkowy z napinaczem 4m x 30mm 2000/4000daN —

PK06M-02-0.4t Pas ładunkowy z napinaczem 6m x 30mm 2000/4000daN —

PK08M-02-0.4T Pas ładunkowy z napinaczem 8m x 30mm 2000/4000daN —

PK10M-02-0.4T Pas ładunkowy z napinaczem 10m x 30mm 2000/4000daN —

PK12M-02-0.4T Pas ładunkowy z napinaczem 12m x 30mm 2000/4000daN —

Indeks Opis/zastosowanie Wymiary Wytrzymałość
pasa LC

Nominalna Siła 
Napięcia Stf

certyfikat
 ze zgodnością normy
  en 12195-2



4 Pro fes jona lne  akcesor ia  do  bezp iecznego  p r zewożen ia  ł adunku www.cargopar ts .eu

OcHraNiacZe PasóW

ZabeZpiecZenie ładunku

ochraniacz kątowy pasa biały
dł. 13cm szer. 17,2cm
1 komplet = 12 sztuk

cargo-cp-white

ochraniacz kątowy pasa cZerwony
kątowy pasa
dł. 20cm szer. 13cm
1 komplet = 12 sztuk

cargo-cp-red/2

ochraniacz cZarny kątowy pasa 
dł. 22,5cm szer. 15cm
1 komplet = 12 sztuk

cargo-cp-black/3

ochraniacz kątowy pasa cZarny
dł. 33cm szer. 14,5cm
1 komplet = 12 sztuk

cargo-cp-blacK

ochraniacz cZerwony kątowy pasa
dł. 22,5cm szer. 15cm
1 komplet = 12 sztuk

cargo-cp-red

ochraniacz cZarny kątowy pasa
dł. 10cm szer. 13,3cm
1 komplet = 12 sztuk

cargo-cp-black/2

ochraniacz duży
dł. 120cm x szer. 17cm

cargo-cp-blacK-maX

kostka do pasów
dł. 10cm x szer. 4cm
1 komplet =10 sztuk

cargo-cp-black/4
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ZabeZpiecZenie ładunku
Maty aNtyPOśLiZGOWe

siatKi ZabeZPiecZające

siatka zabezpieczająca kontener
3.5m x 5.0m

cargo-cn01

siatka zabezpieczająca ładunek
0.9m x 1,3m

cargo-wn01

Mata250506 Mata antypoślizgowa gumowa (w rolce 5mb) 5m x 25cm x 6mm

Mata251003 Mata antypoślizgowa gumowa (w rolce 10mb) 10m x 25cm x 3mm

Mata125108 Mata antypoślizgowa gumowa (w rolce 10mb) 10m x 1,25m x 8mm

Mata125156 Mata antypoślizgowa gumowa (w rolce 15mb) 15m x 1,25m x 6mm

Mata125203 Mata antypoślizgowa gumowa (w rolce 20mb) 20m x 1,25m x 3mm

Indeks Opis/zastosowanie Wymiary

carGO-cN01 siatka zabezpieczająca kontener 3.5m x 5.0m

carGO-cN02 siatka zabezpieczająca kontener 3.5m x 6.0m

carGO-cN03 siatka zabezpieczająca kontener 3.5m x 7.0m

carGO-cN04 siatka zabezpieczająca kontener 3.5m x 8.0m

carGO-cN05 siatka zabezpieczająca kontener 3.5m x 10.0m

carGO-WN01 siatka zabezpieczająca ładunek 0.9m x 1,3 m

carGO-WN02 siatka zabezpieczająca ładunek 0.9m x 0,9m

carGO-WN03 siatka zabezpieczająca ładunek 2.7m x 2,7m

Indeks Opis/zastosowanie Wymiary

mata antypoślizgowa gumowa 
(w rolce 5mb)
 5m x 25cm x 8mm

mata250508
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MOcOWaNie ŁaDUNKU

ZabeZpiecZenie ładunku

mocowanie ładunku
wpuszczane 105 x 85 - ocynk

cargo-e009

ucho mocowania ładunku
(800daN)

cargo-n003

drążek rozporowy uniwersalny nastawny
(2350-2720mm)
poziomy/pionowy
przekrój okrągły

cargo-l001

mocowanie ładunku
(2000daN)

cargo-e012

mocowanie ładunku
kpl. pałąk mocujący (2000 daN) 
+ podkładka + niecka

cargo-e014

mocowanie ładunku
pałąk mocujący (2000 daN) + podkładka

cargo-e013
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drążek rozporowy uniwersalny nastawny
(2260-2630mm) poziomy/pionowy
przekrój okrągły

cargo-l005

drążek rozporowy uniwersalny nastawny
(2100-2470mm) poziomy/pionowy
przekrój okrągły

cargo-l006

MOcOWaNie ŁaDUNKU

ZabeZpiecZenie ładunku

drążek rozporowy 
uniwersalny nastawny
(1880-2852)

cargo-l007

belka systemu podwójnej podłogi
(nominał 2410-2590mm)
szyna do belki carGO-L003/bar

cargo-l003

belka mocowania ładunku  
uniwersalna - naburtowa
(nominał 2400-2700mm) 
płaska listwa

cargo-l002

litwa do belki systemu  
podwójnej podłogi 
(Długość 3048mm)
belka pod indexem carGO-L003

cargo-l003/bar
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tabLice

oznaczenia i naKlejKi

tablica wyróżniająca odblaskowa
na tył naczepy (56,5 x 20cm) 
kpl. 2 szt., Kod 130-R

cargo-aet5

tablica tir odblaskowa składana
(zamykana) 
Kod 19 
zamek z lewej strony

cargo-atir

tablica wyróżniająca na tył ciężarówki
w paski ukośne (2 szt.)
Kod 129-r

cargo-aer5

tablica adr składana pomarańczowa 
do pojazdów z ładunkiem niebezpiecznym 
Kod-75-j

cargo-aadr

tablica wyróżniająca odblaskowa 
na tył pojazdu jednoczęściowa długa 1szt.

cargo-aet4

naklejka prędkości 60 km/h 
(średnica 20 cm, odblaskowa)

cargo-t005

naklejka prędkości 70 km/h
cargo-t006

tablica na poj. „uwaga dzieci” 
przód, bez odblasku

cargo-t008

naklejka prędkości 90 km/h
cargo-t009

nalepka ostrzegawcza 
/ informacyjna 
ograniczenie prędkości - 80 km/h

cargo-t013
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tabLice

oznaczenia i naKlejKi

tablica oznakowania wind załadowczych
lewa z uchwytem

cargo-t023

tablica oznakowania wind załadowczych
prawa z uchwytem

cargo-t024

tablica na poj. „uwaga dzieci”
tył, z odblaskiem

cargo-t029

tablica wyróżniająca „a” gładka 
BEST LINE

cargo-t018

tablica wyróżniająca „a” 
MaGNetycZNa

cargo-t001

tablica na ładunki p/gabarytowe
LeWa, bez oświetlenia 40 x 30cm

cargo-t003

tablica na ładunki p/gabarytowe 
z lampką czerwoną - PraWa tył 40 x 30cm

cargo-t004

kieszeń do tablicy
cargo-t002
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tabLice

oznaczenia i naKlejKi

tablica na ładunki p/gabarytowe 
z lampką białą  PraWa przód 40 x 30cm

cargo-t007

tablica na ładunki p/gabarytowe
LeWa bez oświetlenia 40 x 30cm

cargo-t011

tablica wyróżniająca „a”  
MaGNetycZNa

cargo-t010

tablica na ładunki p/gabarytowe
z lampką czerwoną - LeWa tył 40 x 30cm

cargo-t012

tablica na ładunki p/gabarytowe
z lampką białą  LeWa  przód 40 x 30cm

cargo-t014

tablica na ładunki p/gabarytowe 
50 x 50  bestLiNe

cargo-t015

tablica wyróżniająca  „a” łamana 
BEST LINE

cargo-t016

tablica wyróżniajaca e3- krótka 
Na pojazdy ciężkie 4 szt.

cargo-t017



11Pro fes jona lne  akcesor ia  do  bezp iecznego  p r zewożen ia  ł adunkuwww.cargopar ts .eu

tabLice

oznaczenia i naKlejKi

kieszeń tablicy 30x30cm
cargo-t019

tablica wyróżniająca adr 
skadana pionowo, pomarańczowa bestLiNe

cargo-t021

tablica wyróżniająca 
aDr 23/1965 LPG

cargo-t022

tablica samoprzylepna  e3 
poj. długie 2x krótka kpl. 2 szt

cargo-t025

tablica samoprzylepna na naczepę
lub przyczepę ciężarową 
2x krótka kpl.

cargo-t026

tablica wyróżniająca „a”
łamana

cargo-t028

tablica wyróżniająca adr 
łamana mała

cargo-t027

tablica wyróżniająca best line „tir”
składana mała

cargo-t030
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taśMy KONtUrOWe

oznaczenia i naKlejKi

taśma konturowa odblaskowa
do oznakowania powierzchni twardych 55mm x 50m 
/żółta/ iii-gen.eec UN 104/ na tył i boki

cargo-at01

Zestaw adr wyposażenie kierowcy
STANDARD 2011-2013

cargo-set-adr1

Zestaw składa się z:
1. Łopata składana 
2. rękawice nitrylowe
3. Okulary ochronne
4. aparat do płukania oka
5. Kamizelka ostrzegawcza
6. Latarka nieiskrząca 
7. Półmaska climax mod 
8. Pochłaniacz wielogazowy 
9.  Osłona otworów kanalizacyjnych (folia magnetyczna) 
10.  Pojemnik do zbierania pozostałości i odpadów – skrzynka 

pusta skrzynka 
narzędziowa
cargo-set-adr/boX

Zestaw adr
eKOLOGicZNy

cargo-set-adr2

Zestaw składa się z: 
1.  sorbent 5 l. – granulat 
2.  rękaw sorpcyjny – dł. 120 cm 
3. Zmiotka
4. Łopata składana 
5. Worki na odpady 

carGO-at02 taśma konturowa odblaskowa do oznakowania powierzchni twardych /czerwona/ iii-gen. eec UN 104 Na PrZóD 55mm x 50m

carGO-aM01 taśma konturowa odblaskowa do oznakowania plandek /żółta / iii-gen.eec UN 104/ na tył i boki 51mm x 50m

carGO-aM02 taśma konturowa odblaskowa do oznakowania plandek /czerwona/ iii-gen. eec UN 104 Na PrZóD 51mm x 50m

carGO-at03 taśma konturowa odblaskowa do oznakowania powierzchni twardych /biała/ iii-gen. eec UN 104 DO tyŁU 55mm x 50m

carGO-aM03 taśma konturowa odblaskowa do oznakowania plandek /bia8ła/ iii-gen. eec UN 104 DO tyŁU 51mm x 50m

Indeks Opis/zastosowanie Wymiary

zestawy adr
ZESTAwy ADR
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Zestaw adr
PODSTAwOwy

cargo-set-adr3

Zestaw składa się z:
1. Łopata składana
2. rękawice nitrylowe
3. Okulary ochronne
4. aparat do płukania oka
5. Kamizelka ostrzegawcza
6. Latarka nieiskrząca

Zestaw adr
UNIwERSALNy

cargo-set-adr4

Zestaw składa się z:
1. Łopata składana 
2. rękawice nitrylowe
3. Okulary
4. aparat do płukania oka
5. Kamizelka ostrzegawcza 
6. Latarka nieiskrząca
7. Półmaska climax mod
8. Pochłaniacz wielogazowy climax mod
9. Osłona otworów kanalizacyjnych (folia magnetyczna)

ZESTAwy ADR

zestawy adr

elementy sprZęgu

oczko zaczepowe d-40
8 otworów

cargo-e044

kula fi
50mm / M22X1,5mm
ocynkowane, 3500kg

cargo-e051

oczko zaczepowe d-50
8 otworów

cargo-e045

płyta montażowa do oczka
cargo-n012

oczko zaczepowe d-40
6 otworów

cargo-e043

7. Półmaska climax mod 
8. Pochłaniacz wielogazowy
9.  Osłona otworów kanalizacyjnych  

(folia magnetyczna) 
10.  Pojemnik do zbierania pozostałości 

i odpadów – skrzynka
11. sorbent 5 l. – granulat 

10.  Pojemnik do zbierania pozostałości 
i odpadów – skrzynka 

11. sorbent 5 l. – granulat 
12.  Obuwie typu kalosz wykonane  

z wysokiej jakości PcV
13.  Kombinezon ochronny spełniający  

normy klasyfikacji
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cHLaPacZe / cHLaPacZe tyŁ

nadkola - błotniki

osłona przeciwbłotna chlapacz do naczep
tylna 380mm x 2400mm (z zakazem wjazdu)

cargo-m01

osłona przeciwbłotna chlapacz
tył DaF (650mm x 350mm)

cargo-m02/daF

osłona przeciwbłotna chlapacz 
tył VOLVO (650mm x 350mm)

cargo-m02/VolVo

osłona przeciwbłotna chlapacz naczepy
prawy (400mm x 320mm)

cargo-m12/p

osłona przeciwbłotna chlapacz 
tył iVecO (650mm x 350mm)

cargo-m02/iVeco

osłona przeciwbłotna chlapacz
tył scaNia (650mm x 350mm)

cargo-m02/scania

osłona przeciwbłotna chlapacz 
tył MerceDes (650mm x 350mm)

cargo-m02/mercedes

osłona przeciwbłotna chlapacz 
tył reNaULt (600mm x 450mm)

cargo-m02/renault
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cHLaPacZe / cHLaPacZe tyŁ

nadkola - błotniki

osłona przeciwbłotna chlapacz
tył MaN (650mm x 350mm)

cargo-m02/man

osłona przeciwbłotna chlapacz 
przód DaF (600mm x 200mm)

cargo-m03/daF

osłona przeciwbłotna chlapacz
przód VOLVO (600mm x 200mm)

cargo-m03/VolVo

osłona przeciwbłotna chlapacz naczepy
lewy (400mm x 320mm)

cargo-m12/l

osłona przeciwbłotna chlapacz
przód iVecO (600mm x 200mm)

cargo-m03/iVeco

osłona przeciwbłotna chlapacz
przód scaNia (600mm x 200mm)

cargo-m03/scania

osłona przeciwbłotna chlapacz
przód MerceDes (600mm x 200mm)

cargo-m03/mercedes

osłona przeciwbłotna chlapacz
przód MaN (600mm x 200mm)

cargo-m03/man

osłona przeciwbłotna chlapacz
przód reNaULt (600mm x 200mm)

cargo-m03/renault

cHLaPacZe / cHLaPacZe PrZóD
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cHLaPacZe / cHLaPacZe beZ NaDrUKU

nadkola - błotniki

osłona przeciwbłotna chlapacz 
beZ NaDrUKU (600mm x 450mm)

cargo-m04

osłona przeciwbłotna chlapacz 
beZ NaDrUKU (600mm x 350mm)

cargo-m06

osłona przeciwbłotna chlapacz 
beZ NaDrUKU do przyczepek (200mm x 250mm)

cargo-m09

osłona przeciwbłotna chlapacz 
beZ NaDrUKU (590mm x 340mm)

cargo-m05

osłona przeciwbłotna chlapacz 
beZ NaDrUKU (520mm x 350mm)

cargo-m07

osłona przeciwbłotna chlapacz 
beZ NaDrUKU (400mm x 500mm)

cargo-m08

osłona przeciwbłotna chlapacz 
beZ NaDrUKU do przyczepek (250mm x 300mm)

cargo-m10

osłona przeciwbłotna chlapacz 
beZ NaDrUKU (450mm x 370mm)

cargo-m11
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NaDKOLa PLastiKOWe, bŁOtNiKi / NaDKOLa PLastiKOWe PeŁNe

nadkola - błotniki

osłona przeciwbłotna chlapacz 
beZ NaDrUKU (600mm x 450mm)

cargo-m04

osłona przeciwbłotna chlapacz 
beZ NaDrUKU (600mm x 350mm)

cargo-m06

osłona przeciwbłotna chlapacz 
beZ NaDrUKU do przyczepek (200mm x 250mm)

cargo-m09

osłona przeciwbłotna chlapacz 
beZ NaDrUKU (590mm x 340mm)

cargo-m05

osłona przeciwbłotna chlapacz 
beZ NaDrUKU (520mm x 350mm)

cargo-m07

osłona przeciwbłotna chlapacz 
beZ NaDrUKU (400mm x 500mm)

cargo-m08

osłona przeciwbłotna chlapacz 
beZ NaDrUKU do przyczepek (250mm x 300mm)

cargo-m10

osłona przeciwbłotna chlapacz 
beZ NaDrUKU (450mm x 370mm)

cargo-m11
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NaDKOLa PLastiKOWe, bŁOtNiKi / NaDKOLa PLastiKOWe PeŁNe

nadkola - błotniki

carGO-MUD-02 Nadkola plastikowe  6425  500 x 1000 x 1600

carGO-MUD-03 Nadkola plastikowe  6455 650 x 1250 x 1900

carGO-MUD-04 Nadkola plastikowe  6460 500 x 1000 x 1600

carGO-MUD-05 Nadkola plastikowe  6465 435 x 1320 x 2100

carGO-MUD-06 Nadkola plastikowe  6475  650 x 1340 x 2100

carGO-MUD-08 Nadkola plastikowe ćwiartka 650 x 800

carGO-MUD-07 Nadkola plastikowe ćwiartka 450 x 800

carGO-MUD-09 błotnik 1/2 H-Pe H=640 mm

carGO-MUD-10 błotnik 1/2 - H-Pe z mocowaniami —

carGO-MUD-11 błotnik 1/4 - L-Pe ze wspornikami —

carGO-MUD-12 błotnik sPaD b=450(180), H=640mm

carGO-MUD-13 błotnik sPaD b=450(370), H=730(640)mm

carGO-MUD-14 błotnik sPaD b=450, H=640mm

carGO-MUD-15 błotnik sPaD b=490, H=412mm

carGO-MUD-16 błotnik sPaD b=490, H=608mm

carGO-MUD-17 błotnik ciągnik siodłowy MaN-tGa/tGM-tGL —

Indeks Opis/zastosowanie Wymiary

nadkola plastikowe 6415
(400 x 880 x 1380)

cargo-mud-01
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UcHWyty MOcOWaNia bŁOtNiKa

nadkola - błotniki

mocowanie rury błotnika
na jedną śrubę Ø 42

cargo-b003

uchwyt wspornika błotnika 
Ø 42,2 malowany proszkowo 
(gniazdo wspornika)

cargo-b001

rura prosta błotnika
Ø 42 ocynk

cargo-b005

rura / karabin
z uchwytem odlewanym - uchwyt 
błotnika ocynk  Ø42

cargo-b004

uchwyt kpl. mocowania błotnika
typ 400

cargo-b002
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ODbOje

zderzaKi najazdowe - odboje

odbój
130 x 170 x 65h

cargo-c009

odbój
200 x 80 x 80h

cargo-c011

odbój
590 x 90 x 75h 
+ podkładka metalowa  
do mocowania odboju

cargo-c014

odbój
200 x 55 x 60h

cargo-c010

odbój
200 x 80 x 120h

cargo-c012

odbój
100 x 90 x 75h

cargo-c013

odbój
600 x 55 x 55h

cargo-c006

Zderzak dojazdowy naczepy 
(odbój) L= 420mm

cargo-c005

płytka aluminiowo-gumowa 
(odbój) 170 x 60 x 16

cargo-c019

rolka odbojowa
rOLL-stOP (odbój) 100 x 90h

cargo-c018
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listwa gumowa z wkładem metalowym
(odbój) 700 x 60 x 35h

cargo-c007

listwa gumowa z wkładem metalowym
(odbój) 400 x 60 x 35h

cargo-c008

ListWy GUMOWe

zderzaKi najazdowe - odboje

roll-stop (odbój)
4 rolki poziomy podwójny

cargo-c015

roll-stop (odbój) 
pionowy kompletny

cargo-c017

roll-stop (odbój)
poziomy kompletny

cargo-c016

roll-stop
nowy typ

cargo-c020

ROLL-STOP
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ZAwIASy

zawiasy - zamKi

Zamek naburtowy
cargo-e031

bolec zawiasu
prawy 6550N

cargo-e053

Zamek boXer
kpl. ocynk (16/18mm)

cargo-e010

Zamknięcie 6043
z zabezpieczeniem przykręcane

cargo-e039

Zamknięcie drzwi z zamkiem
dwa kluczyki (stal nierdzewna)

cargo-e040

Zamknięcie ryglowe
płaskie ocynkowane

cargo-e017

Zamek drzwi tylnych
Dacromet - kontenerowy (Ø-27mm)

cargo-e026

Zamek drzwi tylnych
wpuszczany ocynk Dacromet (Ø-16-18mm)

cargo-e027

Zamek drzwi tylnych
kontenerowy ocynk Dacromet (Ø-22mm)

cargo-e028

Zamek naburtowy z zaczepem
cargo-e034
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ZAwIASy

zawiasy - zamKi

komplet Zawias+gniazdo
120mm

cargo-e015/120kpl

Zawias 90mm
(70mm x Ø 8mm) - gniazdo

cargo-e016

Zawias 120mm
gniazdo

cargo-e036

Zawias 120mm
bolec

cargo-e037

podkładka pod zawias 
i gniazdo
90mm

cargo-e016/pad

Zawias drzwi tylnych
ocynkowane 140,5 x 62,5mm

cargo-e021

Zawias 90mm
(50mm x Ø 8,8mm) - bolec

cargo-e015

Zawias drzwi tylnych
ocynkowane

cargo-e033

kieszeń zawiasu
6552N z M12

cargo-e054
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WóZKi sŁUPKa a: szerokość / width     b: średnica / diameter    c: rozmiar / size    d:długość / length

dachy przesuwne i aKcesoria

wózek słupka
adaico do cs

cargo-e066

wózek słupka
eDscHa do cs

cargo-e067

wózek poprzeczki dachu
edscha Lite bH 72 mm

cargo-e071

wózek poprzeczki dachu
edscha Ultralineii (plastik)

cargo-e024

wózek słupka
do profilu 100 mm wygięty

cargo-e069

wózek poprzeczki
(191.28.8802) Mixliner

cargo-e070

rolka pojedyncza
prosta edscha, Versus
a: 29mm, b: 35mm, c:126,50 x 40,00 x 5,00mm

cargo-e082

rolka tandem
podwójnie zagięta tse
a: 25mm, b: 31mm, c: 58,00 x 66,00 x 4,00mm

cargo-e084

rolka pojedyncza
prosta sesam
a: 22,50mm, b: 24mm, c: 120,00 x 30,00 x 5,00mm

cargo-e083

rolka tandem
podwójnie zagięta edscha
a: 29mm, b: 35mm, c: 145,00 x 66,00 x 4,00mm

cargo-e062
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a: szerokość / width     b: średnica / diameter    c: rozmiar / size    d:długość / length rOLKi DacHU

dachy przesuwne i aKcesoria

cargoparts rolka dachu tse
a: 9,7mm, b: 30mm, d: 18,5mm

cargo-n011

rolka wózka
poprzeczki dachu sesam, eDscHa 
16x17mm

cargo-e059

rolka - łożysko kulkowe
z bolcem do nitowania

cargo-e063

rolka plandekowa
do profilu L92, krótka
a: 35mm, b: 59mm, d: 65mm

cargo-e058

rolka
do profilu L92 lub 100 ( 10050 )
a: 30mm, b: 35mm, d: 87mm

cargo-e060

rolka plandekowa
do profilu L92 lub 100 wygięta
a: 35mm, b: 30mm, c: 106x40x5mm

cargo-e061

cargoparts rolka wózka
poprzeczki dachu eco Lite Plus - M6
a: 7mm, b: 24mm, d: 15mm

cargo-e064

rolka do dachów suwanych sesam 
a: 7mm, b: 24mm, d: 23mm

cargo-e078

rolka do dachów suwanych etes
a: 7mm, b: 24mm, d: 30mm

cargo-e077

rolka do dachów suwanych etes / sesam
a: 9mm, b: 24mm, d: 30,57mm

cargo-e079
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rOLKi DacHU  a: szerokość / width     b: średnica / diameter    c: rozmiar / size    d:długość / length

dachy przesuwne i aKcesoria

rolka do dachów suwanych etes / sesam 
a: 9mm, b: 24mm, d: 23mm

cargo-e080

rolka do dachów suwanych
a: 7mm, b: 24mm, d: 15mm

cargo-e081

rolka słupka
do profilu L/s/M

cargo-e023

cargoparts rolka - łożysko kulkowe
z bolcem M8 do edscha
a: 7mm, b: 24mm, d: 11mm

cargo-e002

rolka plandekowa podwójna
do profilu-s,M,L
a: 20mm, b: 31mm, d: 75mm

cargo-e022

cargoparts rolka dachu
M6X23 seZaM rLO7
a: 7mm, b: 24mm, d: 15mm

cargo-n015

rolka plandeki
do profilu stalowego c
a: 29mm, b: 38mm, d: 117mm

cargo-e047

cargoparts rolka dachu
RL03
a: 7mm, b: 24mm, d: 18,5mm

cargo-n014

rolka 60mm
z mocowaniem
a: 28mm, b: 60mm, d: 79mm

cargo-e050

cargoparts rolka wózka
poprzeczki dachu Mixliner - podwójna M8
a: 14mm, b: 24mm, d: 28mm

cargo-e089
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ŁącZNiKi DacHU

dachy przesuwne i aKcesoria

łącznik dachu przesuwnego
dł. 570 edscha Ultraline

cargo-e052

łącznik dachu przesuwnego
dł. 650 mm edscha

cargo-e025

łącznik dachu sesam
dł. 392 mm

cargo-e076

łącznik dachu przesuwnego
dł. 625 edscha Ultraline

cargo-e001

płytka mocująca łącznika
Edscha Lite

cargo-e003

uszczelKa dachu
DO 80797/33569/10050 
dł. 16m (szara)

cargo-e004

słupek liftmaster 770
cargo-e011
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LINKI

KIESZENIE DESKI

DOLNe Pasy FiraNKi

aKcesoria systemu plandeKi

dolny pas firanki
z hakiem płaskim dł. 80cm

pn00.8m-02b

dolny pas firanki
z hakiem płaskim kompletny
z napinaczem dł. 80cm

pn00.8m-02kpl

dolny pas firanki
z hakiem drucianym dł. 80cm

pn00.8m-02d

carGO-Lc34/6 Linka celna kpl. (z okuciami) śr.6mm,długość 34m

carGO-Lc42/6 Linka celna kpl. (z okuciami) śr.6mm,długość 42m

carGO-Lc34/8 Linka celna kpl. (z okuciami) śr.8mm,długość 34m

carGO-Lc28/6 Linka celna kpl. (z okuciami) śr 6mm, długość 28m

carGO-Lc36/6 Linka celna kpl. (z okuciami) śr.6mm, długość 36m

Indeks Opis/zastosowanie Wymiary

linka celna 6mm
(cena 100/mb)

cargo-lc6/100

kieszeń deski
50 x 110 x 25mm, 3 otwory

cargo-e046
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carGO-rK/reD Zestaw naprawczy do plandek - czerwony 35cm x 42cm

carGO-rK/bLUe Zestaw naprawczy do plandek - granatowy 35cm x 42cm

carGO-rK/yeLLOW Zestaw naprawczy do plandek - żółty 35cm x 42cm

carGO-rK/GreeN Zestaw naprawczy do plandek - zielony 35cm x 42cm

carGO-rK/bLacK Zestaw naprawczy do plandek - czarny 35cm x 42cm

Indeks Opis/zastosowanie Wymiary

ZestaWy NaPraWcZe DO PLaNDeKi

aKcesoria systemu plandeKi

Zestaw naprawczy do plandek
szary, 35cm x 42cm

cargo-rk/gray

deska aluminiowa, transportowa
dł. 3200mm wysokość 125mm x 25mm

cargo-l004

napinacz plandeki
PWP teNDer prawy - okrągły

cargo-e006/p

napinacz plandeki
PwP TENDER lewy - kwadrat

cargo-e007/l

napinacz plandeki
PWP teNDer lewy - okrągły

cargo-e006/l

napinacz plandeki
PwP TENDER prawy - kwadrat

cargo-e007/p

DESKI

NaPiNacZe
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NaPiNacZe

aKcesoria systemu plandeKi

profil napinający plandekę
Ø 27, L=3300mm końcówki 
pod ref. carGO-e005Os;
carGO-e005KM / Ks

cargo-e005

cargoparts napinacz plandeki
cargo-e032

cargoparts
profil napinający plandekę
Ø 35, L=3300mm

cargo-e088

PrZeKŁaDNie

KOńcóWKi DO PrOFiLU

przekładnia naciągu
z korbką i łapkami lewa na sześciokąt

cargo-n002l

przekładnia naciągu
z korbką i łapkami prawa na sześciokąt

cargo-n002p

przekładnia naciągu
cargo-e029

przekładnia naciągu
z korbką i łapkami lewa na kwadrat

cargo-n001l

przekładnia naciągu
z korbką i łapkami prawa na kwadrat

cargo-n001p
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końcówka dolna kwadrat
do profilu napinającego plandekę Ø 27, 
wykonanie mosiądz

cargo-e005Km

końcówka okrĄgła
do profilu napinającego plandekę Ø 27, 
wykonanie stal inox

cargo-e005os

cargoparts końcówka górna
dla rury Ø 35

cargo-e088kmg

końcówka kwadrat
do profilu napinającego plandekę Ø 27, 
wykonanie stal

cargo-e005Ks

końcówka górna kwadrat
do profilu napinającego plandekę Ø 27, 
wykonanie mosiądz

cargo-e005Kmg

cargoparts końcówka dolna
dla rury Ø 35 (okrągła)

cargo-e088os

KOńcóWKi DO PrOFiLU

aKcesoria systemu plandeKi

Zaczep do plandek
oczko celne plandeki H=38m

cargo-e065

trzymacz rury plandeki
element gumowy D35mm

cargo-e048

ZacZeP DO PLaNDeKi   MOcOWaNia rUry PLaNDeKi

 PODKŁaDKi PLaNDeKi

cargoparts podkładka plandeki Ø6
(1kpl.=100 sztuk)

cargo-n016
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OcZKa PLaNDeKOWe

aKcesoria systemu plandeKi

HAKI

ocZko okrĄgłe 10
cargo-o/10

haK poliamidowy 20
cargo-h20

carGO-O/12 OcZKO OKrąGŁe 12

carGO-O/20 OcZKO OKrąGŁe 20

carGO-O/25 OcZKO OKrąGŁe 25

carGO-O/40 OcZKO OKrąGŁe 40

carGO-O/27X8 OcZKO PrOstOKątNe 27X8

carGO-O/42X22 OcZKO OWaLNe 42X22

Indeks Opis/zastosowanie

carGO-H13 HaK ZWyKŁy 13

carGO-H15 HaK ZWyKŁy 15

carGO-H20 HaK ZWyKŁy 20

carGO-H40 HAK S 40

Indeks Opis/zastosowanie
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pasek Zapięciowy 14
cargo-p14

PASKI

aKcesoria systemu plandeKi

spinka do podwiJania tyłÓw
cargo-p

końcówki spiralne ekspandera
8mm 
1kpl. = 10 sztuk

cargo-epr/8

końcówki spiralne ekspandera
6mm
1kpl. = 10 sztuk

cargo-epr/6

EKSPANDERy

carGO-P20 PaseK ZaPiĘciOWy 20

carGO-P24 PaseK ZaPiĘciOWy 24

carGO-P250 PaseK Ze sPrZącZKą 250

carGO-P300 PaseK Ze sPrZącZKą 300

carGO-P350 PaseK Ze sPrZącZKą 350

carGO-P400 PaseK Ze sPrZącZKą 400

carGO-P500 PaseK Ze sPrZącZKą 500

carGO-P400/P PaseK Z PóŁKóŁKieM 400

carGO-P500/P PaseK Z PóŁKóŁKieM 500

Indeks Opis/zastosowanie

ekspander pojedyńczy 100m
(linka naburtowa mocujaca plandekę)  Ø 8mm

cargo-epr/100m
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MOcOWaNia sKrZyNKi NarZĘDZiOWej

sKrZyNKi NarZĘDZiOWe

sKrzynKi - zbiorniKi - obudowy

carGO-tb02 skrzynka narzędziowa szer 600 x wys 400 x głęb 470

carGO-tb03 skrzynka narzędziowa 500 x 350 x 470

carGO-tb04 skrzynka narzędziowa 400 x 350 x 350

carGO-tb06 skrzynka narzędziowa 500 x 400 x 350

carGO-tb07 skrzynka narzędziowa 600 x 450 x 450

carGO-tb08 skrzynka narzędziowa 800 x 450 x 450

carGO-tb09 skrzynka narzędziowa tandem 500 x 650 x 600

Indeks Opis/zastosowanie Wymiary

skrzynka narzędziowa
(800 x 500 x 470)

cargo-tb01

skrzynka narzędziowa schmitz
Krone Kogel (605 x 475/225 x 620/220)

cargo-tb05

cargoparts Zestaw montażowy
do skrzynki narzędziowej carGO-tb09/M

cargo-tb09/m

mocowanie skrzynki
narzędziowej V5091
cargo-n008

mocowanie skrzynki narzędziowej V5094
cargo-n007

mocowanie skrzynnki Jonesco
z pokładkami

cargo-n009

mocowanie skrzynnki Jonesco
z pokładkami - naczepa Mega

cargo-n010
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sKrZyNKi Na GaśNicĘ

ZbiOrNiKi Na WODĘ

sKrzynKi - zbiorniKi - obudowy

skrzynka na gaśnicę
6-9 kg łezka

cargo-6/9kg

skrzynka na gaśnicę
9/12 kg łezka

cargo-9/12kg

Zbiornik na wodę
z kranikiem 30L z dozownikiem mydła czarny

cargo-wt30l-black

skrzynka na gaśnicę
6kg łezka

cargo-6Kg

stojak na gaśnicę
6/9/12 kg łezka

cargo-st-6/9/12

Zbiornik na wodę
z kranikiem 30L z dozownikiem mydła biały

cargo-wt30l-wHite

Zbiornik na wodę
z kranikiem 50L z dozownikiem mydła czarny

cargo-wt50l-blacK
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KLiNy OcyNKOWaNe

kliny pod koła

klin koła g46 ocynkowany
mocowanie do klina carGO-e085FK

cargo-e085

mocowanie klina dużego
ocynkowane G53

cargo-e020Fk

klin koła g53 plastikowy ZÓłty
mocowanie do klina carGO-e020FK

cargo-e020

klin koła g53 ocynkowany
mocowanie do klina carGO-e020FK

cargo-e086

mocowanie klina dużego
ocynkowane G46

cargo-e085Fk

mocowanie klina 
rurka dł. 25cm Ø 20,5mm

cargo-e020Fks

KLiNy OcyNKOWaNe / MOcOWaNia

KLiNy PLastiKOWe           MOcOWaNia
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ZDERZAKI TyLNE

WsPOrNiKi ZDerZaKa OcyNKOWaNe

OsŁONy

osłony / ZderZaki

carGO-c003/1500 Osłona przeciwrowerowa bez wspornika (alum. anod) wspornik pod nr carGO-c004 1,5m x 0,5m

carGO-c002 Osłona przeciwrowerowa bez wspornika (alum. anod) wspornik pod nr carGO-c004 2,5m x 0,5m

carGO-c003 Osłona przeciwrowerowa bez wspornika (alum. anod) wspornik pod nr carGO-c004 2m x 0,5m

carGO-c002/c Osłona przeciwrowerowa L bez wspornika (cZarNa) wspornik pod nr carGO-c004 2,5m x 0,5m

carGO-c003/c Osłona przeciwrowerowa L bez wspornika (cZarNy) wspornik pod nr carGO-c004  2m x 0,5m

Indeks Opis/zastosowanie Wymiary

osłona przeciwrowerowa
bez wspornika 3m x 0,5m (alum. anod)
wspornik pod nr carGO-c00415

cargo-c001

osłona przeciwrowerowa l
bez wspornika 3m x 0,5m (cZarNa)
wspornik pod nr carGO-c004

cargo-c001/c

wspornik do osłony przeciwnajazdowwj
(ocynkowany ogniowo) L=700mm

cargo-c004

Zderzak tylny
kpl. z narożnikami szer. 2400mm 18/10

cargo-up2400
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MOcOWaNia

KOsZe KOŁa POjeDyNcZe

mocowanie koła Zapasowego

aKcesoria naczepy

kosz koła zapasowego
z podkładkami (jedno koło)

cargo-n006

kostka duża
do mocowania kosza koła

cargo-n004

kostka mała
do mocowania kosza koła

cargo-n005

pompka do beczki
cargo-php

konsola 84x90x57mm
fasolka 17 x 13mm ocynk

cargo-e049

uchwyt łopaty ocynkowany 
(długi)

cargo-e042
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aKcesoria naczepy

pojedynczy stopień
ocyknowany 160 x 150mm

cargo-e008

drabinka 600x300
cynkowana

cargo-a001

trzymacz - blokada drzwi
ocynkowane

cargo-e018

cargoparts Hamulec
parkingowy
cargo-e030

mocowanie drzwi 
zaczep 337 a nierdzewny 
+ podkładka plastikowa

cargo-e019

drążek otwierania dachu
i moc. desek (1,45-2,25 m)

cargo-e087

uchwyt gumowy
z mocowaniem kpl.

cargo-e041
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