
Väikekaubikute kaldteed 
 

Disain pole ainult see, mida näeb palja silmaga. Meie jaoks on disain sama palju kui kliendi 

vajaduste mõistmine ja igapäevaseks kasutamiseks lahenduste leidmine. Lahendused, mis 

hõlbustavad elamist, reisimist ja töötamist. Meie tooted on alati lihtsad ja stiilsed, kasutades 

vastupidavaid materjale, mis sobivad hästi kokku igat tüüpi keskkondadega. 

 Meie inspiratsioon pärineb kvaliteetse 

toote kujundamisest, millel on lihtne ja minimalistlik disain, samas on see meie klientide 

jaoks funktsionaalne.  

inspiratsioon pärineb kvaliteetse toote kujundamisest, millel on lihtne ja minimalistlik disain, 

samas on see meie klientide jaoks funktsionaalne. 
 

Kaldtee pinna valikud 
 

                   Standart võrk                                  Tihe võrk                                   Kombineeritud võrk 

  

Meie transpordi- ja laadimiskaldteedel on ainulaadne pinnatöötlus, mis tagab suurepärase 

haardumise ning muudab laadimise ja mahalaadimise lihtsaks ja ohutuks. Võrgusilmade 

perforatsioonid lasevad läbi lume, vihma ja mustuse, võimaldades sõidukist hästi vaadata 

taga toimuvat ning hoida oma sõiduki sisemus võimalikult puhtana. Kaldteed saab tellida 

kolme erineva pinnaga, tavalise võrgusilma, tiheda võrgusilmaga või  kombinatsiooniga 

erinevatest materjalidest. 
 

 

 

 



 

 

 

Erinevad üleminekud 

 

 Meie patenteeritud liigendiga ülemine transiidiplaat kohandub mis tahes kõrgusele, et 

vältida veeriseid või muhke, mis võimaldab sujuvamat üleminekut sõidukist sisse ja välja 

 

Õlivabad liigendid probleemivabaks kasutuseks. 

Teie turvalisuse huvides on uus iRamp sõiduk 

konstrueeritud ja testitud vastavalt ÜRO eeskirjale nr 17. Kaldtee ja selle kinnitused pidasid 

edukalt vastu 20G (30ms) aeglustuskelgu katse koormusele. 

”Meie jaoks polnud alternatiivi. Muidugi katsetaks kaldteed! Tunneme end turvaliselt. 

Oleme välja töötanud kaldtee, mis suudab krahhi toime tulla. “ 
 

 

 

 

 



 

 

Tehniline teave Väikekaubikute kaldtee 
 

 

 Transporti asendis 

A 
B C D Tööasendis mm.  

E 

Sisemine laius 

mm.  F 

Kaal: 
kg 

Kandevõime: 
kg. 

IRV 162 961 241 1050 1038 1600 900 25 400 

IRV 182 1061 241 1050 1038 1800 900 27 400 

IRV 202 1161 241 1050 1038 2000 900 29 400 

IRV 222 1261 241 1050 1038 2200 900 31 400 

IRV 242 1361 241 1050 1038 2400 900 33 400 

IRV262 1461 241 1050 1038 2600 900 35 400 

IRV 282 1561 241 1050 1038 2800 900 37 400 
Erinevad kaldteed: https://www.invatooted.ee/kaldteed/ 

 

https://www.invatooted.ee/kaldteed/

