
Całkowity zwrot z inwestycji  
Wykładzina 

do ciężarówek 

w zaledwie 

180 dni!

Bezpieczny Rozładunek
Czysto i Sprawnie

QuickSilver® Okładziny Wywrotek



Okładziny QuickSilver® wydłużają żywotność wywrotki. 
Chronią aluminiową skrzynię wywrotki i umożliwiają 
większy załadunek.
QuickSilver® jest okładziną bezobsługową i nie wymaga 
smarowania.

Bezpieczny, Czysty i Sprawny Rozładunek.

QuickSilver® – Większy załadunek.

Lepkie materiały sypkie, niepełne rozładunki, znaczne 
nachylenia lub nierówne podłoże stanowią problem 
i są niebezpieczne. Kierowcy oraz przewoźnicy 
dokładnie znają ich konsekwencje: duże zagrożenie 
dla bezpieczeństwa, straty czasowe, w konsekwencji 
obniżenie  przychodów.

Całkowity i równomierny rozładunek różnych materiałów 
sypkich - bez zbrylania, przymarzania lub ręcznego 
czyszczenia - to gwarancja sukcesu. 

QuickSilver® – 
Bezpieczny, Czysty i 
Sprawny Rozładunek.
QuickSilver® to bezpieczne i 
oszczędne  okładziny dla wywrotek!

„Dzięki zastosowaniu QuickSilver® 
we wnętrzu nadwozi samochodów 
ciężarowych możemy uniknąć nie-
bezpiecznego czyszczenia. Zama-
rzanie materiałów sypkich, nawet w 
bardzo niskich temperaturach, to już 
żaden problem. Naszym zdaniem 
nie istnieje rozsądna alternatywa dla 
wykładziny QuickSilver® do samo-
chodów ciężarowych”.
(K. Bergk, GALA-MIBRAG-Service GmbH, 
Niemcy)

„Dotychczas po każdym rozładunku 
materiałów budowlanych musieliśmy 
ręcznie czyścić nadwozie, zanim 
pobraliśmy następny ładunek. Wykładzina 
QuickSilver® pozwala nam zaoszczędzić 
10 minut z każdego kursu. To się 
naprawdę opłaca!”
 (M. Boysen, Werner Jahn GmbH, Niemcy)



QuickSilver® wspomaga Twój 
transport różnych materiałów.
Takich jak:
  Kamień, gruz, żwir, 
  Ziemia, piasek, (ścieki) szlam, iły
  Gleba próchnicza, glina
  Węgiel, wapień, gips
  Sole, rusy, popioły
  Zboża i nawozy

QuickSilver® posiada wiele zalet.
Najważniejsze to:
  Eliminuje przyklejanie się  materiałów do skrzyni   

 wywrotki
  8x lżejszy w porównaniu do okładzin stalowych
  Jednolity i pełny rozładunek
  Brak przymarzania transportowanego materiału
  Bezpieczny rozładunek, nawet na nierównej   

 powierzchni
  Nie wymaga czyszczenia
  Odporny na uderzenia
  Bezobsługowy

Poproś o osobistą kalkulację 
Payback! 

Całkowity zwrot z inwestycji  
Wykładzina 

do ciężarówek 

w zaledwie 

180 dni!

QuickSilver® ochrona nowej skrzyni 
ładunkowej.
QuickSilver® renowacja używanej 
skrzyni ładunkowej. 

Przed

Po

Okładziny QuickSilver® montujemy od ponad 25 lat na 
całym świecie, w ilości ponad 2500 sztuk rocznie.

Montaż odbywa się w naszej własnej fabryce lub 
u miejscowych partnerów serwisowych. Można go 
również wykonać bezpośrednio u klienta, co pozwala 
zaoszczędzić czas i koszty przesyłki.



Wszystkie stwierdzenia, informacje techniczne i zalecenia podane w tej publikacji 
przedstawiamy w dobrej wierze i co do zasady opieramy na badaniach, które uznajemy 
za wiarygodne i stanowiące odpowiednik praktycznego doświadczenia w terenie. 
Jednak zwracamy uwagę czytelników, że Mitsubishi Chemical Advanced Materials 
nie gwarantuje dokładności ani kompletności tych informacji, a odpowiedzialność za 
określenie przydatności produktów Mitsubishi Chemical Advanced Materials do danego 
zastosowania leży w gestii klienta. 

QuickSilver® stanowi zastrzeżony znak towarowy grupy Mitsubishi Chemical Advanced 
Materials.

Tę instrukcję opracowano w firmie Mitsubishi Chemical Advanced Materials. Jej 
wygląd, układ i treść są chronione prawem autorskim. Copyright ©2019 grupa 
Mitsubishi Chemical Advanced Materials. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Twój lokalny kontakt

MCAM Poland Sp. z.o.o
ul.Skrajna 3A
62-080 Sierosław
Tel. 61 829 75 00 
Email: kaprolan@kaprolan.pl  
www.quicksilverliners.com


