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www.primedesigneurope.eu

Znajdź najbliższego dealera Prime Design: www.primedesigneurope.eu

Firma Prime Design oferuje pełną gamę systemów bagażników dachowych, 

spełniających indywidualne potrzeby użytkowników. AluBars i AluRack to 

nasze bazowe bagażniki wykonane z lekkiego, ale wytrzymałego aluminium. 

Dzięki AluRack pickup mamy perfekcyjne rozwiązania dla pickupów. AluRack 

contruction jest bardzo wytrzymałym systemem do transportu ciężkich 

ładunków. ErgoRack to najbardziej ergonomiczny i bezpieczny bagażnik 

dachowy do przewozu drabin.

Więcej informacji o naszych innowacyjnych produktach można uzyskać 

u specjalistów Prime Design w całej Europie. 

Witamy w rodzinie unikalnych produktów!

Twój dealer Prime Design

Prime Design Inc., USA, to jeden z wiodących 
producentów opatentowanych bagażników 
dachowych od 20 lat. W nowoczesnym TÜV 

certfikowanym środowisku firma 
Prime Design opracowuje i wytwarza 
innowacyjne i opatentowane linie 
produktów (AluRack®, ErgoRack™, 
AluBars™).

Prime Design Europe od 2006 roku współpracuje 
z firmami zabudowującymi, dealerami samo-
chodowymi oraz specjalistami z zakresu 
wyposażenia samochodów ciężarowych. Stała 
się jednym z liderów w produkcji bagażników 
dachowych w Europie.  

Biura Prime Design we Włoszech, Polsce, Wielkiej 
Brytanii i Rosji wspierają klientów i dealerów 
lokalnie. Europejska siedziba główna w Belgii 
zapewnia produkcję i montaż, a duży magazyn – 
szybkie dostawy.

Prime Design Europe jest partnerem austriackiej 
inicjatywy bezpiecznego transportu:
www.sicher-transportieren.eu 

Bagażniki dachowe Prime Design są chronione 
poniższymi patentami: 5,297,912; 6,092,972; 
6,099,231; 6,202,807; 6,427,889; 6,764,268; 
6,971,563

Produkty nagrodzone przez



Rura przewodowa i S-Clamp umożliwiają szybki 
i bezpieczny transport drabin i ładunków.

Drabina (max. 55 kg) są automatycznie mocowane 
na dachu za pomocą zacisku Auto Clamp.

ErgoRack jest zawsze obsługiwany z ziemi. To zmiejsza 
o 2/3 obciążenie dolnej części kręgosłupa i barków oraz 
eliminuje konieczność podnoszenia ciężkich ładunków 
powyżej poziomu ramion i wchodzenia na dach. 

Lekka aluminiowa konstrukcja (max. 35% obciążenia 
dachu) umożliwia zwiększenie masy ładunku stelaża.

Ekologiczny i bezpieczny! W 100% nadające się do 
recyklingu materiały są przyjazne dla środowiska.

Różne rodzaje IÛ – w zależności od potrzeb klienta i 
typu pojazdu – pozwalają zaoszczędzić czas, 
pieniądze oraz gwarantują bezpieczną obsługę. 

Unikalny bagażnik do przewozu drabin

Siłownik hydrauliczny minimalizuje 
wysiłek i ułatwia mocowanie drabiny.

Siłownik hydrauliczny

Dzięki opatentowanemu, automatyczne-
mu zaciskowi drabina jest odpowiednio 
zabezpieczona za sprawą jednego 
dotknięcia, bez dodatkowych pasów 
mocujących.

Auto Clamp

Dla drabin 1-, 2-, 3-elementowych lub 
platformowych, uchwyty można 
dostosować do rozmiaru drabiny.

Dla wszystkich 
rodzajów drabin

ErgoRack montowany jest do rynny 
dachowej lub w istniejących 
punktach montażowych, z lub 
bez użycia dodatkowych kanałów, 
które pochłaniają wstrząsy.

Punkty mocowania

Użycie kłódki zapobiegającej kradzieży 
jest gwarancją bezpieczeństwa. 

Kłódka zapobiega kradzieży

Dzięki lekkiej, aluminiowej konstrukcji ErgoRack stanowi zaledwie 35% dopuszczalnego 
obciążenia dachu pojazdu. Opatentowana konstrukcja umożliwia obsługę z poziomu ziemi 
za pomocą ergonomicznej dźwigni. Niezależnie od wysokości pojazdu, dzięki ErgoRack 
można sprawnie i bezpiecznie załadować i rozładować drabinę z dachu pojazdu.  
•  Drabina jest automatycznie mocowana do stelaża, co umożliwia 

bezpieczny transport.
•  ErgoRack może być dostosowany do różnych rozmiarów drabin i różnego rodzaju 

ładunków. Może być zamontowany z obu stron pojazdu.
•  ErgoRack doskonale sprawdza się w wąskiej przestrzeni parkingowej, przy parkowaniu 

na pochyłym terenie lub, gdy na załadunek lub rozładunek drabiny nie ma zbyt wiele 
czasu.

• ErgoRack jest ergonomiczny, ekonomiczny, regulowany i bezpieczny!
Łatwa obsługa ErgoRack nawet na wąskich ulicach. ErgoRack – idealny system do ergonomicznego załadunku i rozładunku 

w wąskich parkingach miejskich.

Zalety ErgoRack

Wykończenie ErgoRack jest odporne na korozję. 
Można użyć istniejących punktów montażowych. 
Idealne rozwiązanie dla flot leasingowych.

Lekka aluminiowa konstrukcja obniża zużycie 
paliwa i zwiększa ładowność. 

Ergonomiczny załadunek i rozładunek drabiny z pojazdu 
zaparkowanego na pochyłej nawierzchni.

www.primedesigneurope.eu
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Tradycyjny bagażnik do drabin Z użyciem bagażnika ErgoRack

Siła ciągnięcia: 4,5 kg

Bądź bezpieczny!

ErgoRack jest zawsze obsługiwany z poziomu ziemi. 

Cylinder hydrauliczny wspomaga pracę operatora, wstrzy-

mując ruch przed osiągnięciem ostatecznej pozycji.

ErgoRack zmniejsza obciążenie dolnej części kręgosłupa 

i barków oraz eliminuje konieczność podnoszenia ciężkich 

ładunków powyżej poziomu ramion i wchodzenia na 

dach. Rysunek obrazuje, jak prawidłowe pod względem 

ergonomicznym ruchy operatora zmniejszają obciążenie 

mięśni przy użyciu takiej samej siły. ErgoRack może 

zmniejszyć napięcie fizyczne aż o dwie trzecie.

Unikalne i ergonomiczne zalety systemu
ErgoRack Rotacja Pozioma: 
dla drabin do max.35 kg

ErgoRack Rotacja Pozioma/Skośna

ErgoRack montowany jest do rynny dachowej lub w istniejących 
punktach montażowych, z lub bez użycia dodatkowych szyn, które 
pochłaniają wstrząsy. To znacznie zwiększa wartość rezydualną w 
przypadku leasingu pojazdów.

Montaż ErgoRack

Dla wysokich pojazdów ErgoRack posiada dodatkową szynę ślizgową, 
która ściągą drabinę do prawidłowego, ergonomicznego poziomu dla 
rozładunku i załadunku drabiny przez operatora.

ErgoRack z szyną ślizgową 
do wysokich pojazdów

ErgoRack Rotacja Skośna: 
dla drabin do max. 55 kg

ErgoRack można montować na ponad 80 rodzajach pojazdów, po 
lewej i/lub prawej stronie – w zależności od potrzeby. Podaj nam 
markę/model pojazdu, wysokość dachu, rozstaw osi, rodzaj drabiny … 
Mamy odpowiedni dla Ciebie bagażnik dachowy!

Mamy odpowiedni dla Ciebie 
stelaż bagażnika dachowego! 

Większe i ciemniejsze 
partie mięśni wskazują na 
wyższy poziom wysiłku 
i napięcia.

Siła ciągnięcia: 4,5 kg

Użycie ergonomicznego systemu 
ErgoRack pozwala na zmniejszenie 
napięcia fizycznego u operatora o 
dwie trzecie.

www.primedesigneurope.eu



Akcesoria ErgoRack
Wspornik do  
mocowania koguta

Rolka

Rura przewodowa (2-5 m długości, o przekroju 
kwadratowym 125 mm) znajduje się po obu 
stronach. Montowana jest za pomocą wsporni-
ków do belek poprzecznych, tak by przestrzeń 
wewnętrzna była całkowicie wykorzystana do 
załadunku.

Kogut może być zamocowany na belce poprzecz-
nej za pomocą specjalnych wsporników.

Rolka łatwo montowana z tyłu bagażnika 
dachowego zapewnia łatwy załadunek i 
rozładunek długich przedmiotów.

ErgoRack z S-Clamp
Załadunek i rozładunek:

Pochyl drabinę i zaczep ją na przednim haku, a następnie unieś ją na bagażnik. Obróć uchwyt, aby hak zablokował drabinę i włóż uchwyt w zacisk. 

1 2 3

Łatwy i wydajny transport lekkich drabin na 

niskich pojazdach użytkowych. Każdy S-Clamp 

zabezpiecza drabinę za pomocą ręcznie ope-

rowanego haku. Znajdujący się z przodu hak 

pomaga operatorowi bezpiecznie unieść lub 

zdjąć drabinę z bagażnika. Dwa haki blokujące 

zapewniają bezpieczny transport drabiny.

Adaptacja ErgoRack do potrzeb Klienta

Dla wszystkich rodzajów i rozmiarów drabin oferujemy 

klientom możliwość adaptacji systemu ErgoRack. Obsłu-

ga cięższych drabin jest możliwa dzięki systemowi obrotu 

skośnego, który zmniejsza wysiłek przy załadunku i rozła-

dunku. Zacisk drabiny można dostosować do wysokości 

drabiny (dostępne są trzy ustawienia wysokości).

Specjalne projekty  
ErgoRack

www.primedesigneurope.eu

Aluminiowa rura  
przewodowa
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