
Imediat după achiziția unui pick-up apar și întrebările 
firești legate de accesorii, mai ales de cele în măsură să 
eficientizeze la maximum calitățile mașinii.  

Accent pe
 utilitate

P
rotecția benei este una dintre cele mai 
importante aspecte, așa că am realizat, 
împreună cu pick-up.ro, un mic ghid de 
achiziție pentru aceste produse. De fieca-
re dată când apare nevoia unui astfel de 
produs, iese la iveală o primă nelămurire 

pe care viitorii clienți vor trebui să o depășească, re-
spectiv tipul de închidere care se pretează cel mai bine 
activităților pe care aceștia urmează să le desfășoare. 

Apare, așadar, întrebarea: închidere de benă sau 
hardtop? În mod cert, toare pick-up-urile au nevoie de 
protecție a benei, pe de-o parte pentru a nu se deteriora 
în timp, iar pe de alta, pentru a proteja mai bine încăr-
cătura, atât anti-efracție, cât și împotriva factorilor de 
mediu. Protejarea acestei părți a mașinii se poate face 
astfel prin acoperirea benei, fie la nivelul acesteia –caz în 
care vorbim de închidere de benă, fie la nivelul plafonu-
lui mașinii, caz în care vorbim de un hardtop.

Dacă în numărul trecut am vorbit despre hardtop-
uri, astăzi vom vedea care sunt cele mai importante 
caracteristici ale închiderilor pentru benă. Primul set 
de avantaje ale acestui sistem sunt de natură ergo-
nomică, fiind o soluție mai simplă și mai puțin implica-
tă în transformarea aspectului exterior. Arodinamica 
îmbunătățită are la bază faptul că o benă acoperită va 
împiedica formarea de turbioane, fenomene ce reduc 
drastic coeficientul aerodinamic, în special la viteze mari. 
Tot la capitolul consum vorbim și de masa redusă a în-
tregului ansamblu. Partea de montaj este simplă și nu 
necesită găuri suplimentare sau alte modificări irever-
sibile, astfel că totul se poate realiza într-un timp foarte 

scurt. În funcție de modelul ales, închiderile de benă pot 
fi dotate cu tapițerie, lumină interioară, rollbar din inox, 
sistem de eliminare a apei și deschidere la unghi de 45 
de grade.  Anumite modele oferă în plus și deschidere 
pe verticală, până la nivelul plafonului, pentru a face loc 
la nevoie obiectelor voluminoase. Tot în funcție de mo-
del, înciderile de benă se pretează diverselor tipuri de 
activități. Cea mai simplă soluție este un soft-cover, mai 
bine spus o prelată din piele artificială pentru a proteja 
îndeosebi împotriva intemperiilor. Ruloul de benă este 
cel care oferă siguranță bagajelor și poate oferi deschi-
dere totală sau parțială, în funcție de necesități. Cei care 
pun accent și pe latura dinamică a mașinii vor aprecia 
închiderile de benă tip sport-cover, ce vin cu un design 
aerodinamic perfecționat și o integrare foarte bună în 
aspectul general al mașinii.

La alegerea unei versiuni sunt câteva aspecte care 
trebuie luate în considerare de viitorii clienți, cele care 
au legătură directă cu timpul și cu banii economisiți. 
Rezistența în timp și ușurința în utilizare sunt doi fac-
tori importanți, ce au legătură cu calitatea fabricației și 
a materialelor folosite. Recomandarea de a vă îndrepta 
către un producător consacrat și a unui dealer autorizat 
este o alegere chibzuită atunci când vorbim de un acce-
soriu cu durată mare de utilizare, ce trebuie acoperit de 
garanție și certificările necesare. 

Chiar și așa, optarea pentru cea mai potrivită soluție 
în raport cu nevoile reale de utilizare este un as-
pect pe care ar fi bine să îl detaliați foarte 
exact cu un consilier de vânzare 
priceput. 
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