EcoTor;"rózskopuk

F|szokciósojtók mindeno|őnyéve|...
Jótszi könngcdséggel...
ÉpÜlotunk|egnogr7obbngí|ószórojcr,mégis könn goa keza|hatő.
*ev,é:s
ho|kon zórhotó és ngithotó. € z o jó tu|ojdonsógo mérotétólfÜggot|en!
e,r6kite,jtésso|.

Terct ólmoi outójónok...
F|szokcionó|t kopu fÜggőlagosan működik, í99 nom vasz a| he\et
o gorózs o|őtti térbó|.Tovóbbó 9ond né|kÜlporkolhotunk kisbusszcr|
vogg teropjóróvol.
|1|opkivite|bon,
<rbolsó fo|síkroszerelt ojtó o|kotrészoiaz eredati folngí|óssz,á|ességi
méreLét
nem szukítik'
Motorizó|t kivito|beno mogossógi mére.tek
som szÚkÜ|nek'

€ s ztétikum fa|sőfokon...
Hozettós és vízszintesan bordós mintózotú, kÜlső felÜ|cténfaerozeias domborngomósso|.
hosszú élettertomÚ,színtortó,e|lenól|oz időjórós viszontogsógoinok.
te|ú|eLkeza!éso

l1 kopulopok ujjbecsípódésolIon véclattok.
Fl zórt vozetósínek podig rnogcrkctdólgozzók
cr kopu mozgó szerkezeteinek vé|ot|en
í99 on és csolóc|togjoi moximólis
ér\ntésér'
biztonsógbon vonnok oz ojtó h<rsznólotokor!

Vorózslotos színvi|óg...

.|90
színbó|(fiRL színskó|ónok mogfolo|őon)
vóloszthotjo ki hózóhoz |agjobbon i||ót'

Mo|ogon ojón|juk...
Rz EcoTor gorózskopu hőszigete|ése'olgon, mint o 38 cmgs tég|ofoloké.Hosznó|otóvo| fűtési költségei csókkonnok!
Uggonokkor o dup|ofolÚ poae|szerkozet jó| hongszigoto| és mosszÍvon e||onó|l o me.chonikoi igénybevéte|aknekis.

ff részletekonrnogukért
boszé|nek...

Gondos e|őkészités..,
Rz € c oTor gorózskopuk oggonlotes és könngií működéso o kopukhoz hosznó|t torziós rugóknok kÖszönhotő
|1rugók szómítógépes progrommo|,minden o99os kopuhoz egyodi|og mére,tezet|a*'
,lB
ta|ú|atkezo|Lek
000 n9itós'zóróst bírnok tórés nó|kÜ|l
és hosszÚ élottortomúok.Lcakovosebb
|? kopulopokhoz ogqmóshoz képost o zscrnérokonfordu|nok ol' Bz okodólg.nentos gördÜlést ó||íthotó,
ro|'osztus kivite|iízsonérok és csopógqozott nglon 9or9ók biztosítjók.

,,":3":i:,$i
acéílernea

paliurétán

Hivó|ó o|oponyogok...

11górgók horgongzott océ|profi|okbonfutnok, ma|qveze,tősínekspoció|is
szógvos profi|roe|őszere|tekés tortcr|mozzóka szere|éshez
szÜksé9os FUrotokot'
€ z ért |ohot o kcrpukotgvorsc}nés szi|órdon o folozothot rögzítoni.
11kicsi fc|ső szare|ésihe|g o|éréséhe'z
a sínszerkazotrnindig duplcr kio|okítósÚ.

ff tökélotgs végeredméng:
Rz fcoTor pcrnolekonvogo
kétrétegij,horgonr7zott acé||amez
Hözötte 4 cm vostog po|iurotón
hőszigeta|és to ló |hotó.
R torLóssóg érdeké|oena Íamazek
minclkéto|do|o fostatt.
A kÜ|ső és bo|ső 6orító |emez
oggmóssol nom érintkozik,hóhíd o
|e,mezaktolólkozósónóI nom o|oku|ki.
R szekciók ujjbecsípődés o|lon védott profi|jcr
Ú99 von kio|okítvo,hogp zóródósuk bo|esotot
na okozzon.
ff kopulop gumiprofi|tömítésso|i||e,szkadik
az épÚ|athez.
ffz oggos |ome|lók között;
|é9zóróst kulöo|ogos ongo9ú szivocs biztosí|jo

ftzEcoToÍ-norózskopuk
helyig.énye

Í{z olkotós szobodsógo...
Lghot o Fcr|nyíiós
bórmilgon o|okÚ, o be|ső Íolsíkro
szare|z karlvk tökó|etesen mÚkodnck.
Ónnek csok ó|mocjniokell...

Rlopesotbon o kövotkozó szere|ésimére,tekke|
saómo|hot (e,|térőe'soL|>e,n
kérjoszokembe,reinktonócsót):

Motoros vozér|és
Torziós rugó olól

Torziós rugó hótul

Höté|dob Höté|dob
kívÜ|:
be|Ü|:
'l90 mm 95O mm

Höté|dob be|Úl:
100mm

Hz oldolsó

szara|ési tóvo|sóg

Hézivez,ér|és
Torziós rugó e|ő|
Hötó|dob
kÍvÜ|:
IYU MM

t{öté|dob
ba|ü|:
250 mm

Torziós rugó hótul
Hötéldob be|Ül:
I00 mm

l28 mm mindkét o|do|on

}|,érjúk,
vegvs figyolcmbo!
Íl gorózsojtó épÚ|ete
lognoggobb ngílószórójo
(ogg ótlogos kopu sÚ|go
o|érhoti o I50 k9.ot is).
Szara|óse,, ogtomatizólóso
szoktudóst igén9o|'
íl ha|gtc|onÜ| összeszcre|t
gorózsojtó okór
lo is szokodhot!
€ z ért o ho|yszíni to|apítést
mindonképpon szokomlcorrsl
végoztesse e|! í99 Ön ngugocJt
|ehet' ho99 o kivólosztott
ojtó üaernbiztoscrn
és bo|osgtmontgscn
fog Üzcmolni.
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CégÜnkggokorlott szoro|ő<sopottolól| vósórlói randa|kazésére|
Vó|osztósukat mcakönngítve' térítésmentesen
ho|gszíniÍe|mérést
végzÜnk.
gvorson
o|opjón
és
kÍfogóstolonul
Mindozek
építjÜkbo oz Ön hózóhoz
legioblron il|ő EcoTor koput!

