
O p i s  p r o d u k t u

Rh noP R   D U C T S ®

Systemy SafeStow4 posiadają gwarancję jakości. Projektowane i produkowane są w Wielkiej Brytanii. 

Uwaga: Wszystkie zamieszczone tutaj zdjęcia, wykorzystane zostały wyłącznie w celach demonstracyjnych. W związku z ciągłym rozwojem marki Rhino, niektóre specyfikacje mogą się różnić, od tych, tutaj przedstawionych.

Rhino Products UK 
www.rhinoproducts.co.uk 

+44 (0) 1244 833 790

Rhino Products B.V 
www.rhinoproducts.eu 

+31 (0) 77 3510133

Rhino Products Nordic AB. 
www.rhinoproducts.se 

+46 (0) 565-51005

Rhino Products Sp. z o.o 
www.rhinoproducts.eu 

+48 12 384 66 28
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Key Features
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• Nowy SafeStow4® jest lżejszy od poprzedniej wersji o 3kg,  
dzięki czemu zyskujemy dodatkową nośność.

• Ulepszona konstrukcja - Nowy system mocowania pasów oraz 
systemy anty wibracyjne

• SafeStow4® pozwala na ładunek oraz rozładunek, nawet bardzo 
ciężkich drabin z poziomu podłoża.

• Dsotępne cztery wersje, do różnych drabin (pojedynczej, dwóch 
drabin, ekstra szerokiej oraz specjalnego zastosowania*)

• System wyposażony jest w siłowniki gazowe, wspomagające 
podnoszenie i opuszczanie

• Wykonany z bardzo wytrzymałego stopu aluminium oraz 
elementów ze stali nierdzewnej

• Ulepszony, aerodynamiczny projekt

• Wyposażony w dodatkowe zabezpieczenia,  
dla podniesienia bezpieczeństwa transportu

• Dostępny w dwóch wymiarach długości 2.2m i 3.1m

• Ograniczniki ładunku dołączone w zestawie

• Maksymalne obciążenie SafeStow4 to 60 kg

• Pasuje do wszystkich naszych relingów oraz aluminiowych koszy 
dachowych

• Posiada certyfikat TUV oraz pozytywne wyniki testów 
zderzeniowych 20g

Główne zalety

Nowy SafeStow4® zapewnia bezpieczny i bezwysiłkowy  ładunek i 
rozładunek drabin. SafeStow4® dostępny jest w czterech wariantach.

*Maksymalne obciążenie zależy od rozmiarów samochodu oraz długości drabin.  
 Radzimy aby zapoznać się z instrukcją obsługi. 
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Bezpieczna obsługa,  
wspierana siłownikami gazowymi.

Łączenia typu “anty-łomot”

Zaczepy pasów zostały zaprojektowane,  
w celu bezpiecznego ich mocowania,  
kiedy nie są używane. 

Gumowe wkładki chronią przed 
uszkodzeniami i łomotaniem

Podwójny system mocowania 
pasów zabezpieczających

Dodatkowe zalety
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SafeStow4® jest idealnym rozwiązaniem do bezpiecznego 
podnoszenia i opuszczania drabin z tyłu pojazdu.

Dostępne są różne wersje, przeznaczone do różnego rodzaju 
drabin.

Gładkie tuleje i w pełni uszczelnione łożyska, zapewniają płynne i 
bezwysiłkowe ruchy ślizgowe systemu. 

Właściwości
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SafeStow4® wykonany jest z wysokiej jakości stopów aluminium 
oraz stali nierdzewnej, dzięki czemu gwarantuje bardzo wysoką 
odporność na korozję i długą żywotność użytkowania. SafeStow4® 
posiada dodatkowe zabezpieczenia, gwarantujące bezpieczeństwo 
podczas transportu drabin. Dodatkową zaletą, jest bardzo niski 
profil ogólny systemu. 

Stylizacja
Dostępny w czterech wariantach:

• Pojedynczy

• Podwójny 

• Ekstra szeroki

• Specjalnego wykorzystania   
(Stowrzony specjalnie do transportu  
drabin w włókna szklanego)

SafeStow4®  do specjalnego zastosowania
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SafeStow4®  Podwójny
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Key Features
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Stoworzony specjalnie do transportu drabin, wykonanych z włókna szklanego.

Dodatkowe zabezpieczenia: 

• Wzmocniony system wysówania i wsównania systemu

• Gumowe podkładki, które działają jak poduszka dla drabiny 

• Zabezpieczają drabiny z włókna szklanego przed uszkodzeniami 
spowodowanymi przez wibracje

Safestow4® do specjalnego zastosowania
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Dodakowe podkładki gumowe, wspierające ochrone drabiny
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SafeStow4® wyposażony jest w regulowane siłowniki gazowe, 

pozwalające na pełną optymalizację podnoszenia i opuszczania 

różnych rodzajów drabin, z różnych wysokości pojazdów. 

Przykładowo, dla pojazdu o wyższym dachu, siłowniki gazowe będą 

wymagały wyższego poziomu oporności, które zrekompensują siłę 

udźwigu przy zwiększonym koncie nachylenia systemu, podczas 

ładunku i rozładunku drabin.

Właściwości

Podczas transportu ciężkich ładunków, takich jak chociażby 

drabiny, bezpieczeństwo jest kluczowym elementem. System 

SafeStow4 posiada certyfikat TUV GS oraz pozytywne wyniki 

testów zderzeniowych do 20g.

Bezpieczeństwo
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Ważne:, Aby system SafeStow4 spełniał swoje zastosowanie, do montażu 
wymagane są minimum trzy relingi lub aluminiowy kosz dachowy.


