
OPREMA 
ZA VOZILA
Sistemska rešitev za vaše potrebe



POZNATE 
TA OBČUTEK ...

MI NE PONUJAMO POLOVIČNIH STVARI

DVE ZAHTEVI STA PRI ORSYmobilu® 
KLJUČNEGA POMENA

KO STE POPOLNOMA RAZBREMENJENI?
Pri Würthu imate partnerja, ki poskrbi za vse kar vas stane 
časa in živcev. Zakaj? Ker vam s sistemom ORSYmobil® 
nudimo celovito rešitev opreme za vaše vozilo, ki ne 
pušča odprtih želja.

WÜRTH VAM NUDI VSE NA ENEM MESTU
Za vas prevzamemo vse - od individualne opreme 
vašega vozila preko drobnega materiala, ročnega orodja 
in vse do rednega servisiranja.

VARNOST IN PRILAGODLJIVOST.
ORSYmobil® vam zagotavlja maksimalno moč in varnost za 
vsak posamezni element. Redno izvajamo obsežna testiranja 
naših modulov. Testiranja se izvajajo v skladu z veljavnimi 
predpisi in standardi “Crash testov” - preizkus trka.

NAŠ NAJVEČJI IZZIV?
ORSYmobil® razvijamo pri nas v matični hiši in proizvajamo 
v hčerinskem podjetju, ki pripada spupini Würth. Tako 
lahko inovacije vpeljemo takoj.
ORSYmobil® nova gerenacija, nudi z znanimi kvalitetami 
tudi občutno nižjo težo, visok dizajn in razširjen asortiman.

FUNKCIONALNOST DOPOLNJUJE ESTETIKA
ORSYmobil® ima zahtevo po združevanju funkcionalne 
dovršenosti v kombinaciji z visoko zahtevno estetiko. Zato je 
fino uglaševanje vsake podrobnosti vse dokler ne dosežemo 
funkcionalne estetike.
Vaša prednost: Ne boste le našli vsega na svojem mestu, vaše 
vozilo bo izgledalo visoko dovršeno.

PERFEKCIJA V 
NAJMANŠI DETAJL.

...IN VAM ZAGOTAVLJAMO 
BREZSKRBNO VOŽNJO.

IZGLED GRE 
Z VAMI

SKRBIMO ZA SPROŠČENOST...
Ne glede na to katera znamka vozila vam je najljubša in 
katero storitev nudite: Mi vam bomo ponudili individualno 
rešitev opreme za vaše vozilo. Naš cilj je jasen: želimo vas 
razbremeniti pri vaših vsakdanjih opravilih in navdušiti. Ali 
vam smemo podrobneje predstaviti naš program opreme za 
vozila? Veselimo se osebnega razgovora z vami.

Zaupajte nam - in zagotovljeno ste na varni strani.



OSEBNO SVETOVANJE IN INDIVIDUALNO NAČRTOVANJE.
Svetovanje in 3D oblikovanje z visokim strokovnim znan-
jem. Izkušeni Würth svetovalci v kombinaciji z najnovejšo 
programsko opremo omogočajo hitro, enostavno in opti-
malno planiranje opreme vašega vozila za enostavnejšo 
vizualizacijo in jasno sliko vaše končne postavitve opreme v 
vozilu.

VAROVANJE TOVORA
Varovanje tovora v vozilu je občutljiva tema. Saj za tovor 
odgovarjajo tako lastnik vozila, šofer in oseba, ki je tovor 
naložila. Ne glede na zakon, je za nas varnost vas in ostalih 
udeležencev v prometu, izrednega pomena. Z ustrezno pre-
izkušenimi in certificiranimi izdelki je varovanje tovora varno, 
enostavno in v skladu s predpisi.

TOP KVALITETA IZ LASTNEGA RAZVOJA IN PROIZVODNJE
Obstaja več pogledov na kvaliteto naše opreme za vozila. 
Trajnost je ena od njih, ergonomija in učinkovito delovanje sta 
drugo. Poleg tega je tudi kombinacija nizke teže z najvišjo 
stabilnostjo. Skupaj tvorijo maksimalno uporabnost in korist - 
iz dneva v dan za dolgoročno obdobje.

ZDRUŽUJEMO FUNKCIONALNOST IN DIZAJN
Novi sistemski kovčki so postali mobilni. Sistemski kovčki so 
zasnovani tako, da se popolnoma integrirajo v regalni sistem 
opreme za vozila. Delujejo kot vezivo med ostalimi Würth 
sistemi. Moduli za kovčke imajo 100% izvlek, kar omogoča 
popolno odpiranje pokrova. Asortiman zajema različno paleto 
sistemskih kovčkov, ki dopolnjujejo opremo. 

SPECIALNI IZDELKI
Ne glede na to katero znamko vozila ali tip vozila vozite, 
vam Würth poleg opreme za vozilo in dodatkov, nudi tudi 
široko paleto specialniih izdelkv, kot so dvižni sistem lestve, 
sistem za transport lestve, dvižna rampa in transportni 
zabojniki. 

MODULARNA OPREMA ZA VOZILA
Izdelana iz jekla - ekstremno robustna za 
maksimalno nosilnost in obremenitev!
VARIABILNA OPREMA ZA VOZILA
Izdelana iz aluminija, jekla in plastike za 
maksimalno individualnost z nizko težo!
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ORSYmobil® - Kontakt:
Vaše želje nam lahko posredujete preko 
spletnega obrazca, ki ga najdete na 
naši spletni strni - www.wuerth.si
Preko elektronske pošte, na naslov: 
oprema@wuerth.si
Na telefonsko številko: 040 620 743

© by Wurth d.o.o. Slovenija
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Slike so zgolj informativne in lahko odstopajo od originala! 
V brošuri navedeni tehnični podatki so informativne narave, 
zato jih je potrebno pred naročilom preveriti. Pridržujemo si 
tudi pravico do sprememb izdelkov zaradi tehničnih izboljšav 
in razvoja.

NAJVIŠJI NIVO VARNOSTI Z EDINSTVENO PRILAGODLJIVOSTJO
- TO JE ORSYMOBIL®

Zaradi modularne zgrdbe sistema ORSYmobil®, je vsak posamezni 
modul izpostavljen najvišjim varnostnim zahtevam. Številnim preizku-
som proizvodov, Crash-Testom po veljavnih predpisih in smernicah, ter 
ostalim industrijskim zahtevam, kar zagotavlja visoko zanesljivost.
Edinstvene rešitve, kot so rolo vrata pri elementih preko koloteka, patentiran sistem zapi-
ranja in odpiranja predalnikov preko celotne širine fronte ali izjemno stabilno osnovno 
ogrodje, sestavljajo ORSYmobil® opremo za vozila kot enega najvarnejših a še vedno 
izredno fleksibilnih sistemov.
Pri ORSYmobil® je vse načrtovano tako, da tudi pod ekstremnimi voznimi in delovnimi 
obremenitvami ostaja visoko prilagodljiv in varen sistem. Ker varnosti dajemo prednost!


