




GR) Μπάρες οροφής αλουμινίου, άκρα (πόδια) τοποθέτησης, πρόσθετος
εξοπλισμός και εξαρτήματα, κατάλληλα σχεδιασμένα για επαγγελματικά 
οχήματα, εξαιρετικά ευέλικτα με στόχο να καλύπτουν σχεδόν όλες τις ανάγκες
για μεταφορά φορτίου και εξοπλισμού με απόλυτη ασφάλεια.



GR) Ελαφρύ, ανθεκτικό, τετράγωνο προφίλ αλουμινίου
με 3 υποδοχές T-System για εύκολη και γρήγορη εισαγωγή 
πρόσθετου εξοπλισμού και εξαρτημάτων.

GR) Ελαστικό κάλυμμα για το 
T-System, συμβάλει στην εξάλειψη
του θορύβου (στροβίλισμα αέρα).

GR) Προαιρετικός σύνδεσμος για T-System
(δεν περιλαμβάνεται, πωλείται ξεχωριστά).

πωλούνται ξεχωριστά).

GR) Άκρα (πόδια) τοποθέτησης της μπάρας οροφής, σχεδιασμένα 
για απλή, εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση, τα οποία ταιριάζουν
στα περισσότερα επαγγελματικά οχήματα. Συμβουλευτείτε τον 
κατάλογο εφαρμογών PROFESSIONAL MENABO κι επιλέξτε το 
κατάλληλο kit για το δικό σας όχημα.

GR) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ

Το αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί
& ελεγχθεί με προσοχή τηρώντας όλους τους 

ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. 
Φέρει έγκριση TÜV SÜD, DIN 75302:1991.



GR) ΜΠΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (1 τμχ.)

GR) ΑΚΡΑ (ΠΟΔΙΑ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (2 τμχ.)

GR) Μπάρα οροφής με τετράγωνο προφίλ από αλουμίνιο με 3 
υποδοχές T-System, προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, για να μπορεί 
ο χρήστης να τοποθετεί πρόσθετο εξοπλισμό ή εξαρτήματα (κρίκους,
roller, stop φορτίου, κ.ά.) για μεμονωμένη ή παράλληλη χρήση. 
Διαθέσιμη σε 4 μεγέθη:

GR) Άκρα (πόδια) τοποθέτησης για μπάρες οροφής
επαγγελματικών οχημάτων, που αποτελούνται από 
4 μέρη: μία διεθνούς (universal) εφαρμογής βάση, 
έναν μεταλλικό βραχίονα (ατσάλι), ένα εσωτερικό
προστατευτικό κάλυμμα και ένα εξωτερικό κάλυμμα
(καπάκι) με υποδοχή για κλειδί.

GR) Κάθε μπάρα οροφής (μεμονωμένα) έχει αντοχή μέγιστου βάρους
φορτίου έως 50 kg. Ανάλογα με τη συμβατότητα του οχήματος, υπάρχει
δυνατότητα τοποθέτησης για 6 μπάρες οροφής (παράλληλα) με αντοχή
συνολικού μέγιστου βάρους φορτίου 150 kg.

GR) Χάρις στον εργονομικό σχεδιασμό τους, κάποια από τα διαθέσιμα
άκρα (πόδια) τοποθέτησης διαθέτουν δυνατότητα ρύθμισης ύψους ή 
κλίσης της κάθε μπάρας, εξασφαλίζοντας έτσι την σωστή εφαρμογή της
πάνω στην οροφή του οχήματος, καθώς επίσης και την ασφαλέστερη
μετακίνηση όλων των τύπων φορτίου.

GR) Eξωτερικό κάλυμμα
(καπάκι) με υποδοχή για
κλειδί.

GR) Διεθνούς (universal) 
εφαρμογής βάση.

GR) Μεταλλικός
βραχίονας (ατσάλι).

GR) Eσωτερικό κάλυμμα
προστασίας.

Medium (M): 125 cm
Large (L): 135 cm
X-Large (XL): 145 cm
XX-Large (XXL): 165 cm

GR) Προαιρετικός σύνδεσμος για το 
T-System (δεν περιλαμβάνεται,

πωλείται ξεχωριστά).

GR) Προαιρετικό αντικλεπτικό
σύστημα ασφαλείας (κλειδαριές) με
δύο κλειδιά (δεν περιλαμβάνονται,
πωλούνται ξεχωριστά).

GR) Μέγιστο συνολικό βάρος φορτίου

GR) Μέγιστο
βάρος φορτίου
για 2 μπάρες
οροφής















GR) Ιμάντες πρόσδεσης φορτίου με μήκος
3.3 m και γάντζους τύπου S με εξωτερική 
πλαστική επένδυση. Ο ένας είναι εξοπλισμένος
και με καστάνια (2 τμχ.).

GR) Ιμάντας πρόσδεσης φορτίου με μήκος
5 m, εξοπλισμένος με καστάνια.

GR) Βραχίονας από ατσάλι, αναδιπλούμενος, 
ρυθμιζόμενος με ροδέλα, τοποθετείται στις 
πλαϊνές υποδοχές της μπάρας συρταρωτά και 
λειτουργεί ως stop για πρόσθετη ασφάλεια 
& σταθεροποίηση φορτίου (2 τμχ.).

GR) Πλαϊνό stop, τοποθετείται συρταρωτά 
στην υποδοχή της μπάρας για πρόσθετη 
ασφάλεια & σταθεροποίηση του φορτίου
(4 τμχ.).

GR) Μεταλλικοί κρίκοι για να συγκρατούν 
τους ιμάντες πρόσδεσης, τοποθετούνται 
συρταρωτά στις υποδοχές της μπάρας για
πρόσθετη ασφάλεια & σταθεροποίηση του 
φορτίου (2 τμχ.).

GR) ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

GR) ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 3.3 m 
ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ & ΓΑΝΤΖΟΥΣ

GR) ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 5 m
ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

GR) ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ 
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ (STOP)

GR) ΠΛΑΪΝΑ STOP GR) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΙ



GR) Σωλήνας με τετράγωνο προφίλ από αλουμίνιο και εσωτερικό μήκος 3 m για την ασφαλή μεταφορά φορτίου, μεγάλου μήκους αντικειμένων 
και γενικότερου επαγγελματικού εξοπλισμού. Μπορεί να τοποθετηθεί στην άνω ή/και στις πλαϊνές υποδοχές T-System της μπάρας οροφής, ενώ 
διαθέτει αδιάβροχο καπάκι στεγανοποίησης για προστασία του περιεχόμενου από σκόνη, νερό, βροχή, κ.ά., αντικλεπτικό σύστημα με κλειδαριά 
ασφαλείας και εξωλκέα φορτίου με ατσάλινο σύρμα για εύκολη εκφόρτωση.

GR) Πλαίσιο με ενσωματωμένο roller για τη διευκόλυνση φόρτωσης/εκφόρτωσης
αντικειμένων πάνω στις μπάρες οροφής εύκολα και γρήγορα, σπρώχνοντάς τα απλά
από το πίσω μέρος του οχήματος.

GR) ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ L3100 300 cm

GR) ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ROLLER ΦΟΡΤΩΣΗΣ

GR) Τραβέρσες από ελαφρύ και ανθεκτικό αλουμίνιο, τοποθετούνται συρταρωτά στις 
πλαϊνές υποδοχές Τ-System της μπάρας οροφής επαγγελματικών οχημάτων για να
συγκρατούν σταθερό το φορτίο, μεταφέροντάς το με απόλυτη ασφάλεια (2 τμχ.).

GR) ΠΛΑΪΝΕΣ ΤΡΑΒΕΡΣΕΣ

GR) Διαθέσιμο σε 2 μεγέθη:

GR) Διαθέσιμες σε 3 μεγέθη:



GR) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ











GR) ΛΙΣΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ





*

Medium (M): 8420/MB - 125 cm Large (L): 8430/MB - 135 cm X-Large (XL): 8440/MB - 145 cm XX-Large (XXL): 8450/MB - 165 cm



*

Medium (M): 8420/MB - 125 cm Large (L): 8430/MB - 135 cm X-Large (XL): 8440/MB - 145 cm XX-Large (XXL): 8450/MB - 165 cm



*

Medium (M): 8420/MB - 125 cm Large (L): 8430/MB - 135 cm X-Large (XL): 8440/MB - 145 cm XX-Large (XXL): 8450/MB - 165 cm
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