ACCESORII

Pick-up.ro
Siguranță

Valoare adăugată

La un hardtop de calitate, protejarea bunurilor
transportate este asigurată prin sisteme de încuietori
similare ca eficiență cu cele ale mașinii.

Accesoriile sunt cele care schimbă radical utilitatea
și aspectul oricărui 4x4, iar alegerea lor are legătură
în timp cu aspectul și economia de bani.
Text: Răzvan Loghin
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entru că piața de upgrade-uri dedicate mașinilor 4x4 este foarte variată și
împărțită de foarte mulți producători,
e bine ca în urma prețului plătit să beneficiem de cât mai multe avantaje, de
primul perceput care este prețul, până
la folosința îndelungată care se întinde pe mulți ani
sau chiar pe întreaga existență a mașinii. O categorie de vehicule dependentă de calitatea accesoriile sunt pick-up-urile, cele care au o clientelă foarte
variată, de pescari și vânători, la cei care activează
în construcții sau agricultură. Accesoriul cel mai important la un astfel de vehicul este și cel căruia i-am
dedicat acest material, respectiv caroseria de benă.
Pe lângă formele distincte, care pleacă de la un simplu
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capac sau rulou ce acoperă bena și până la o închidere completă dotată cu geamuri și capitonaj, există mai
multe variațiuni. Problemele cu care se confruntă un
utilizator de pick-up sunt în mare parte legate de sigu
ranța obiectelor transportate, ce trebuie ferite de soare, praf sau apă, fenomene prezente din abundență la
un vehicul descoperit. Din păcate și spre surprinderea
unor clienți, aceste probleme apar și în cazul folosirii
unor bene acoperite, care au dezvoltat probleme de
etanșeitate la scurt timp după instalarea lor pe mașină
sau chiar imediat. La un produs bun, printre aspectele
urmărite de producători se află de asemenea confortul
și funcționalitatea, lucruri realizate prin sisteme unice
de deschidere a geamurilor și izolare fonică, la care se
adaugă o construcție care să se potrivească perfect pe
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modelul de autoturism căruia i se adresează și fără
a permite un montaj cu improvizații.
Pentru că vorbim de o modificare importantă de
aspect și funcționalitate adusă mașinii, este bine
ca înaintea achiziționării unui astfel de accesoriu și
optarea pentru un anumit fabricant, să se verifice
obligatoriu aspectele legate de montaj și garanție,
dar și de omologările și certificările care însoțesc
respectivul model. În ciuda prețului, de regulă mai
mare decât al celor no name, un produs de top va
cumula toate avantajele enumerate mai sus și vă va
scuti în timp de neplăceri, fiind totodată o investiție
chibzuită mai ales atunci când vorbim de un vehicul
nou, unde valoarea de achiziție justifică pe deplin
alegerea unui accesoriu calitativ.
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Fiabilitate
În afară de
materialele
folosite și de
prelucrări, o
importanță
majoră o au
îmbinările,
părțile mobile
și modul în care
sunt integrate
componentele
electrice atunci
când este cazul.
La un hardtop
de calitate,
elementele de
îmbinare sunt
din materiale
inoxidabile sau
au o acoperire
rezistentă la
intemperii.
De rezistența
la vibrații și
etanșeitate se
ocupă chederele
dedicate, dar
și sistemele
elaborate de
închidere. La
interior pot
exista capitonaj
și sisteme
suplimentare de
amarare.
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