
 

 



Baranyai Mérnökiroda Kft. 

 

Alapítás éve: 1993 

• Szaktudáson és tapasztalaton alapuló új minőség 

• ISO 9001 

• 6 fős mérnök csapat 

• Folyamatos gyártmány fejlesztés 

• Évi 1400-1500 db felépítmény 

• 3 Ha üzemterület 

• 50 fős állandó létszám 

• Egyedi igények rugalmas kezelése 
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Baranyai Mérnökiroda Kft. 

Szervezeti felépítés 
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Renault Master 
felépítmények típusai 

 

 

 Nyitott plató+ponyva 

 Szigeteletlen, zárt felépítmény 

 Mérsékelten szigetelt felépítmények 

 Hűtős felépítmények 

 Fagyasztó felépítmények 

 Billenő felépítmények 

 Autószállító felépítmények 

 Utólagos hőszigetelés 
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Nyitott platós felépítmény 

 

 
 

 Alumínium vagy acél keretes  

 4000 mm hosszúság felett osztott oldalak  

 500 mm magas alumínium  

 Mellfal 

 Acél rakoncák 

 15 mm impregnált rétegelt padló, növelt kopásállósággal  
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ALUMÍNIUM  / ACÉL  VÁZSZERKEZETŰ FELÉPÍTMÉNY 

 
 400 mm magas eloxált alumínium oldalfalak, 4000 mm 

hosszig osztatlan, fölötte osztott kivitelben 

 homlokfal 500 mm-es eloxált felületű alumínium 

 natúr alumínium  /  acél segédalváz 

 acél  rakoncák     

 15mm vastag műanyag bevonatú rétegelt lemez padló ( 

MetsaTop ) növelt kopásállósággal 

 műanyag sárvédők ,sárfogó gumikkal 

 fellépő 

 

Plató külméret HxSZx M Felépítmény tömege 

2500x2100 x 400 mm 260 kg 

3000x2100 x 400 mm 280 kg 

4000x2100 x 400 mm 380 kg 

4500x2100 x 400 mm 500 kg 

 
Rendelhető kiegészítők platós felépítményekhez 
 
Rakományrögzítő padlóba süllyesztett: 

Szerszámosláda: (400x350x350) 

Szerszámosláda: (600x500x500) 

Fülkevédő csőszállító keret 

Szerelhető légterelő
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Ponyvázott plató 

 

 
 

 
 Festett acél ponyvatartó 

 Deszkatartók ponyvakímélő domborítással 

 Gyalult fenyő ponyvatartó deszkázat 

 Sattler (osztrák ) ponyva 

 Rozsda és kopásálló ponyva vasalatok 
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Ponyvatartó vázszerkezet, ponyva szerelvényekkel 
 

A vázszerkezeteink rakoncái, felső kereszttartói és 
hossztartói acél profilból készülnek. A rakoncákon lévő 
deszkatartók speciálisan formázott ponyvakímélő 
domborítással készülnek, oldalt gyalult fenyődeszkákkal 
három sorban. A ponyvaanyagok 650 gr/m2-es osztrák 
alapanyagból, 36 színből rendelhetők. A ponyva 
vasalatok jó minőségű rozsda és kopásálló termékek. A 
rakoncáknál és a felső hossztartóknál a ponyvaanyag 
duplázva van. 
 
A felépítmények belmagassága egységesen 2000 mm 
 

Plató külméret HxSZ 
Számított 

tömeg 

2500x2100   80 kg 

3000x2100  105 kg 

4000x2100  135 kg 

4500x2100     170 kg 

 

REKLÁMFELIRATOZÁS PONYVÁRA 
 
 A ponyvafeliratok festett kivitelben készülnek, egy 

szín 7.000.-Ft/m2 festett felület. 
 Több szín esetében, ha a színek fedik egymást az 

ár megállapítása egyedi elbírálás alapján, történik. 
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Mérsékelten szigetelt felépítmény 

 

 
 

 
• 25 mm vastag hőhídmentes szendvicspanel 

• 15 mm rétegelt lemez padló 

• Eloxált alumínium keretszerkezet 

• Rozsdamentes rúdzárak, zsanérok, zárak 

• Kopoltyúzott szellőzők 

• Hátsó fellépő és kapaszkodó 
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SÜTŐIPARI CÉGEK, PÉKSÉGEK RÉSZÉRE KÉSZÍTETT 
MÉRSÉKELTEN SZIGETELT DOBOZOS FELÉPÍTMÉNY 

 
 Natúr alumínium vagy festett acél szerkezetű alváz 
 15 mm vastag csúszásmentes rétegelt-lemez padlózat 
 Alumínium profilú keretszerkezet eloxált kivitelben 
 Hátsó kétszárnyas ajtó rozsdamentes ajtókeret két darab 

külső rúdzárral 
 Rozsdamentes külső rúdzárak, zsanérok, ajtó-kitámasztók 
 Oldalak, hátsó ajtó, tető, 25 mm vastag hőhíd-mentes 

szendvicspanel 
 Poliuretán hab belső szigetelés 
 Kétoldalt 2 mm vastag üvegszál erősítésű poliészter 

burkolattal 
 Fellépő egy fokos, egyoldali műanyag kapaszkodó 
 Műanyag sárvédő, hátsó gumiütköző 
 Belső világítás fülkéből kapcsolható 

 
 
A felépítmények belmagassága szimpla fülke esetén: 2090 mm 

 

 

DOBOZ külméret HxSZ Számított tömeg 

4000x2200  620 kg 

4500x2200   660 kg 

Rendelhető kiegészítők 

 Oldalajtó 
 Szerelhető tető légterelő szimplafülkésre 
 Beépített szellőző 
 Rakományrögzítő sín 
 Rakományrögzítő rúd 1db 
 Szerszámosláda: (400x350x350) 
 Szerszámosláda: (600x500x500) 
 Dekoráció 
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Szigeteletlen, zárt felépítmény 
 

 
 

 
• Aluvan felépítmény panel 

• 15 mm rétegelt padló lemez 

• Eloxált keretszegély 

• Tüzihorganyzott acél ajtókeret  

• 270 fokban visszanyíló hátsó ajtók 

• Belső világítás, kapaszkodó, fellépő 

• 100 mm magas raklapvédő 
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ZÁRT DOBOZOS FELÉPÍTMÉNY 
 

 Natúr alumínium vagy festett acél szerkezetű alváz 
 15 mm vastag csúszásmentes rétegelt-lemez padlózat 
 Hátsó kétszárnyas ajtó 270 fokban nyitható 
 Oldalak, hátsó ajtó, tető, alumínium rendszerűek 
 Három soros gyalult fenyődeszka belső oldalsó 

burkolattal 
 100 mm magas raklapvédő, 12 mm vastag rétegelt-

lemezből 
 RAL 9010 színben (fehér), félig bordás, bordás vagy 

sima kivitelben 
 Műanyag sárvédő, hátsó gumiütköző 
 Belső világítás fülkéből kapcsolható 
 Fellépő, egyoldali műanyag kapaszkodó 
 Összeépítési dokumentáció 

 
A felépítmények belmagassága : 2100 mm 

DOBOZ külméret HxSZ Számított tömeg 

2500x2100  400 kg 

3000x2100  450 kg 

3500x2100  500 kg 

4000x2100 540 kg 

4500x2100 580 kg 

4800x2100  600 kg 

5000x2100  620 kg 

5500x2100  700 kg 

 
Rendelhető kiegészítők 

 Oldalajtó 
 Tető légterelő szimplafülkésre 
 Beépített szellőző: 
 Rakományrögzítő sín, rúd 1db 
 Szerszámosláda: (400x350x350) 
 Dekoráció 
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Hűtős, fagyasztós felépítmények 
 

 
 

 
• Acél szerkezetű segéd alváz 

• 55 vagy 85 mm szendvicspanel, 2,5 mm ÜPE 

fegyverzettel 

• Hőszigetelt padló, Sika-Transfloor önterülő 

műgyanta padozattal 

• Rozsdamentes ajtókeret, szerelvények, zárak, 

• Belső világítás, sarokelembe integrált homlokfali 

világítás 

• Carrier vagy Thermo-King hűtőgépek  
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HŰTŐS FELÉPÍTMÉNYEK 
Szendvicspanel rendszerű zárt dobozos felépítmény 0-+50C-ra 
 
 Acél szerkezetű alváz, homokszórással előkészítve, 

háromrétegű STANDOX  hőkamrás fényezéssel 
 80 mm vastag szigetelt rétegelt-lemez padlózat hézagmentes 

SIKA TRANSZFLOOR műgyantaborítással 
 Eloxált alumínium szegőprofilok 
 Hátsó kétszárnyas ajtó rozsdamentes saválló kor acél ajtókeret-

szerkezettel 
 Rozsdamentes saválló külső rúdzárak, zsanérok 
 Oldalak, tető, 55 mm, hátsó ajtó 60 mm vastag hőhíd mentes 

ALUVAN / POLYVAN belga szendvicspanel 
 Poliuretán hab belső szigetelés 
 Kétoldalt 2 mm vastag üvegszál erősítésű poliészter burkolattal 
 Fellépő egy fokos, egyoldali műanyag kapaszkodó 
 Műanyag sárvédő, hátsó gumiütköző 

 
A felépítmények belmagassága egységesen 2000 mm 

 

DOBOZ  külméret HxSZ  Számított tömeg 

3500x2200  680 kg 

4000x2200   840 kg 

 
 

Rendelhető kiegészítők 
 
 

 Oldalajtó 
 Szerelhető tető légterelő (Kivágott,) 
 Rakományrögzítő sín 
 Rakományrögzítő rúd 1db 
 Szerszámosláda: (400x350x350 vagy 600x500x500 
 Hő-függöny  oldalajtóhoz, hátsó ajtóhoz 
 Állítható, felcsukható válaszfal 
 Dekoráció 
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Carrier hűtőgépek műszaki adatai 
 

Közúti kivitel-jármű motorról hajtott  

 

KÉSZÜLÉK TELJESÍTMÉNY Tömeg Maximális Raktér 

VIENTO 200-
R134- FRISS 

1950W 45 kg 16 m3 

VIENTO 200- R 
134- 0ºC 

1950W 45 kg 16 m3 

VIENTO 300-
R134- FRISS 

2600W 45 kg 20 m3 

VIENTO 300- 
R 134- 0ºC 

2600W 45 kg 20 m3 

Közúti és hálózati kivitel (220V vagy 380 V) 

KÉSZÜLÉK TELJESÍTMÉNY Tömeg 
Maximális 

Raktér 

XARIOS 200 2385W 70 kg 19 m3 

XARIOS 300 2800W 92 kg 22 m3 

 
 

Thermo-King hűtőberendezések műszaki adatai 
 

Közúti kivitel-jármű motorról hajtott  

 

KÉSZÜLÉK TELJESÍTMÉNY Tömeg 
Maximális 

Raktér 
V200.10 2205W 65 kg 16 m3 

V200.10MAX 2650W 65 kg 20 m3 

Közúti és hálózati kivitel (220V vagy 380 V) 

 

KÉSZÜLÉK TELJESÍTMÉNY Tömeg 
Maximális 

Raktér 
V200.20 2205W 80 kg 16 m3 

V200.20MAX 2650W 92 kg 20 m3 
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Szendvicspanel rendszerű zárt dobozos felépítmény 
–200C-ra 

 
 Acél szerkezetű alváz, homokszórással előkészítve, három 

rétegű STANDOX  fényezéssel 
 90 mm vastag szigetelt rétegelt-lemez padlózat 

hézagmentes  SIKA TRANSZFLOOR műgyantaborítással 
 Eloxált alumínium szegőprofilok 
 Hátsó kétszárnyas ajtó rozsdamentes ajtókeret 
 Rozsdamentes külső rúdzárak, zsanérok 
 Oldalak, tető, 85 mm, hátsó ajtó 80 mm vastag hőhíd-

mentes ALUVAN / POLYVAN belga  szendvicspanel 
 Poliuretán hab belső szigetelés 
 Kétoldalt 2 mm vastag üvegszál erősítésű poliészter 

burkolattal 
 Fellépő egy fokos, egyoldali műanyag kapaszkodó 
 Műanyag sárvédő,  sárfogó gumikkal, hátsó gumiütköző 
 Belsővilágítás fülkéből kapcsolható 
 Hátsó aláfutás-gátló hosszabbítva  

 
FRC minősítés ATP vizsgálati jegyzőkönyv alapján 
  

A felépítmények belmagassága egységesen 2000 mm  
 

Doboz  külméret HxSZ Számított tömeg

3500x2200 Szimplafülke 800 kg 

4200x2200 Szimplafülke 1000 kg 

 
       Rendelhető kiegészítők 

 Oldalajtó 
 Szerelhető tetőlégterelő ( kivágott ) 
 Rakományrögzítő sín 
 Rakományrögzítő rúd 1db 
 Szerszámosláda: (400x350x350) 
 Hő-függöny  oldalajtóhoz, hátsó ajtóhoz 
 Állítható, felcsukható válaszfal 
 Dekoráció 
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Carrier hűtőgépek műszaki adatai 
 

Közúti kivitel-jármű motorról hajtott 

 

KÉSZÜLÉK TELJESÍTMÉNY Tömeg 
Maximális 

Raktér 
VIENTO 300 1620W 45 kg 16 m3 
VIENTO 350 2060W 51 kg 21 m3 

Közúti és hálózati kivitel (220V vagy 380 V) 

 

KÉSZÜLÉK TELJESÍTMÉNY Tömeg 
Maximális 

Raktér 
XARIOS 300 1700W 92 kg 17 m3 
XARIOS 350 1900W 106 kg 20 m3 

 
 

Thermo-King hűtőberendezések műszaki adatai 
 

Közúti kivitel-jármű motorról hajtott  

 

KÉSZÜLÉK TELJESÍTMÉNY Tömeg 
Maximális 

Raktér 
V-300.10MAX 1900 68 kg 18 m3 
V-400.10MAX 2300 68 kg 24 m3 

 
Közúti és hálózati kivitel (220V vagy 380 V) 

 

KÉSZÜLÉK TELJESÍTMÉNY Tömeg 
Maximális 

Raktér 
V-300.20MAX 1900 93 kg 18 m3 
V400.20MAX 2300 140 kg 24 m3 
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Utólagos szigetelés 
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FURGONOK UTÓLAGOS KISZIGETELÉSE ÉS 
HŰTÉSE 0-5 0C-ra 

 
 A hő hidak elkerülése végett fenyőfavázat alkalmazunk 
 Rétegelt-lemez tartóelemek 
 Burkolat anyaga fehér színű üvegszál erősítésű 

műanyag 2,5 mm vastag ÜPE lemez amely mosható 
és ellenáll a fertőtlenítő szereknek   

 50 mm vastag Styrofoam hőszigetelés  az oldalfalakon 
 70 mm vastag hőszigetelt padló műgyanta kiöntéssel, 

korrund szemcsével érdesítve,  mosható, vízzáró 
kivitel 

 Kerékjáratok tehertartó koracéllal borítva 
 Ajtóknál kor-küszöb 

 
A szigetelés az ÁNTSZ által elfogadott OÉTI engedéllyel minősített! 

 

Típus, térfogat Carrier Thermo-King közúti 

Thermo-
King 

közuti+el
ektromos

3,2-3,8 m3 
Viento 200 R 134  

FRISS 
C-100 V-200.20

4-5 m3 
Viento 200 R 134  

FRISS 
C-100 V-200.20

7,5 m3 
Viento 200 R 134  

FRISS 
C-100 vagy 

V-100 
V-200.20

9 m3 
Viento 200 R 134  

FRISS 
C-100 vagy 

V-100 
V-200.20

10 m3 
Viento 200 R 134  

FRISS 
C-100 vagy 

V-100 
V-200.20

12 m3 
Viento 200 R 134  

FRISS 
V-100 MAX vagy C-

200 
V-200.20

 
14 m3 

Viento 200 R 134  
FRISS 

V-100 MAX vagy C-
200 

 
V-200.20
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CARRIER hűtőberendezések műszaki adatai 
 

KÉSZÜLÉK 
TELJESÍTMÉNY 

( 0 C °) 
Tömeg 

Maximális 
Raktér 

VIENTO 200 
R134 FRISS 

1950W 
 

45 kg 
 

16 m3 
 

 
 

Thermo‐King hűtőberendezések műszaki adatai 
 

 
KÉSZÜLÉK 

 

Teljesítmény 
(W) 
0C 

Maximális 
Raktér(m3) 

 
Tömeg 

C-100  1470 10 (+3-6C) 46 kg 
C-200  2410 18 (+3-6C) 53 kg 
V-100 1375 10 59 kg 

V-100 MAX 2025 14 65 kg 
V-200.20 2300 16 80 kg 

 
 C‐100 (csak +3‐+6 0C‐ra hűt) 
 C‐200 (csak +3‐+6 0C‐ra hűt) 

 
Amennyiben a hűtött tér  nem haladja meg a 10 m3 
–t van lehetőség külső egység nélküli raktér 
hűtőberendezés beszerelésére ha a jármű motorja 
ezt lehetővé teszi. Ezzel kapcsolatban  kérje  írásos 

ajánlatunkat. 
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FURGONOK UTÓLAGOS KISZIGETELÉSE ÉS 
HŰTÉSE -20 0C-ra 

 
- A hő hidak elkerülése végett fenyőfavázat alkalmazunk 
- Rétegelt-lemez tartóelemek 
- Burkolat anyaga fehér színű üvegszál erősítésű műanyag 

2,5 mm-s ÜPE lemez ,amely mosható és ellenáll a 
fertőtlenítő szereknek   

- 80 mm vastag Styrofoam hőszigetelés  az oldalfalakon 
- 70 mm vastag hőszigetelt padló műgyanta kiöntéssel, 

korrund szemcsével érdesítve,  mosható, vízzáró kivitel 
- Kerékjáratok tehertartó koracéllal borítva 
- Ajtóknál kor-küszöb  
- Szigetelt kétszárnyas hátsó ajtó 

 
A szigetelés az ÁNTSZ által elfogadott OÉTI engedéllyel minősített! 

 

Típus, 
térfogat 

Carrier 
Thermo-King 

közúti 
Thermo-King 

közuti+elektromos 

3,2-3,8 m3 VIENTO 200 V-100 V-200.20 MAX 

4-5 m3 VIENTO 200 V-100.MAX V-200.20 MAX 

7,5 m3 VIENTO 200 V-200.10 MAX V-200.20 MAX 

9 m3 VIENTO 200 V-200.10 MAX V-200.20 MAX 

10 m3 VIENTO 300 V-200.10 MAX V-200.20 MAX 

12 m3 VIENTO 300 V-200.10 MAX V-200.20 MAX 

14 m3 VIENTO 300 V-300.10 MAX V-300.20 MAX 
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CARRIER hűtőberendezések műszaki adatai : 
 

 

KÉSZÜLÉK 
TELJESÍTMÉN

Y 
(-20 C°) 

Tömeg 
Maximális 

raktér 

Xarios 150 950W 65 kg 5 m3 
Xarios 200 1300W 70 kg 12 m3 

 

Thermo‐King hűtőberendezések műszaki adatai : 
 

 
 

KÉSZÜLÉK 
 

Teljesítmény 
(W) 

- 20C 

 
-20C (m3) 

 
Tömeg 

V-100 550 4 59 kg 
V-100 MAX 1090 7 65 kg 

V-200.10 MAX 1480 12 65 kg 
V-200.20 MAX 1480 12 80 kg 
V-300.10 MAX 1900 18 68 kg 
V-300.20 MAX 1900 18 93 kg 

 
 
Klímaberendezéssel  szerelt  tgk  esetén    kérjük  a 
hűtőberendezés  kiválasztásakor    a  motorkódokat 
egyeztetni  a beszerelhetőség miatt ! 
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Autószállító felépítmény 
 

 
 

Méretek hossz 5000   mm 
 szélesség 2200   mm  

 
- járófelület,  2.5 mm vastag ajakos  perforált acél lemez,  
- járófelület között cseppmintás alumínium lemez borítás 
- plató hátul lefelé törve, 
- Festett  acél segédváz,   
- fülkevédő keret munkalámpával 
- műanyag  sárvédők sárfogó gumival 
- 2 db  felhajtó rámpa 400 mm széles, hátul a járófelület  alól  kihúzható  
- elöl és  hátul    hosszirányban  állítható  és  rögzíthető  ékek 
- kihúzható toldat, hosszabb tengelytávú járművek szállításához 

 
Opció 

 
Elektromos csörlő, vonó erő 3 600 kg  /  12 v  - os  működtetés 

23 

 



3 oldalra billenő felépítmény 
 

 
 

• Acélkeretes felépítmény  

• Alumínium vagy festett acél oldalfal 

• Oldalfalak lefelé, hátfal le és felfelé nyílnak 

• Billentési irány kiválasztása a csapok áthelyezésével 

• 3 mm vastag acéllemez padló 

• Elektro-hidraulikus tápegység  

• Vezérlés a vezetőfülkéből 

• Elektromos véghatárolás 
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ACÉLVÁZSZERKEZETŰ HÁROMOLDALRA 
BILLENŐ FELÉPÍTMÉNY 

 
- eloxált alumínium oldalfalak, osztatlan, lefelé és felfelé nyíló 

kivitelben  
- festett  acél segédváz,  
- 3 mm vastag  festett  acéllemez   padló   
- műanyag sárvédők 

 

A billenőplatós felépítmény a beépített hidraulikus munkahenger 
segítségével alkalmas a rakomány három oldalra történő 
lebillentésére. 

A felépítmény egy speciális kialakítású acél segédvázból, alumínium 
oldalfalas platóból és a működtető hidraulikából áll. 

A platóváz erősített kivitelű, 4db gömbcsapon keresztülcsatlakozik 
segédvázhoz. 

A billentést egy többlépcsős teleszkóp munkahenger végzi, mely 
gömbvégződésen keresztül csatlakozik a plató vázhoz. 

A billentéshez szükséges energiát egy elektrohidraulikus tápegység 
biztosítja. Vezérlés a fülkéből nyomógombokkal, véghatárolás 
elektromosan. 

 
Billentő  rendszer  :  elektro - hidraulikus  ( 12v / 16 MPa ) 
Billentő henger  :  5 lépcsős teleszkóp henger  ( löket : 1012 mm ) 
Billentési sebesség ( max.terhelésnél )  :    0.5 m/ sec. 

 
Külső méretek Felépítmény tömeg: 
3660x2100x400  Szimplafülkés 550 kg 
2500x2100x400  Duplafülkés 450 kg  
3060x2100x400  Duplafülkés 500 kg 

 
Acél ajtók esetén felár (Kinnegrip rendszerű rakoncák). 
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Rendelhető kiegészítők platós felépítményekhez 

 
 Rakományrögzítő padlóba süllyesztett 
 Szerszámosláda: (400x350x350) 
 Szerszámosláda: (600x500x500) 
 Fülkevédő csőszállító keret 

 
 

 A Nemzeti Közlekedési Hatóság  adott 
esetben előírhat elektronikus nyomásmérő 
és regisztráló készüléket, melynek célja a 
jármű túlterhelésének regisztrálása. 
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PONY tetőhálófülke és 
légterelő 

 

 
 

• Egyéni megjelenés 

• Kedvező fogyasztás 

• Gyári színek 

• Kiváló hő és hangszigetelés 

• Oldal spoiler  

• TÜV certificat 
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Pony Dacia Logan pickup 
tető 
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