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BevoPlan

Produkter og løsninger

Fleksibilitet uden grænser

Velkommen til Bevola
Bevola har markedets bredeste produktplatform til opbygning af lastbiler, hængere og trailere.
Vore løsninger skabes med egne produkter, agenturer og vore alsidige produktionsfaciliteter.

Læs mere på www.bevola.dk
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Fleksibilitet uden grænser

BevoPlan er det optimale koncept når 
det gælder maksimal udnyttelse af 
lastplanet og dermed en bedre total-
økonomi. 

BevoPlan er udviklet til at skabe orden, 
system, sikkerhed og bedre arbejds-
miljø.
BevoPlan konceptet skal tænkes ind i 
opbygningen, når den planlægges.

Mulighederne i BevoPlan er uanede 
og det er kun fantasien der sætter 
begrænsninger for kombinationsmulig-
hederne.
BevoPlan består af en række enheder 
der i forskellige kombinationer giver 
en fleksibel helhedsløsning. Man kan 
udnytte systemet fra det meget enkle til 
det helt ekstreme, det er blot et spørgs-
mål om ens nuværende eller fremtidige 
transportbehov.

Hovedelementerne i BevoPlan er de 
forskellige typer og længder stag, som 
kan forankres på forskellig vis i ladpla-
net. Der er enkeltholderen og holder-
kassetten, der sikrer at kombinations-
mulighederne er uendelige. Derudover 
kan man få 
støtteben til flytning af både og andet 
gods der skal støttes, remholderen til 
at støtte og fastholde løsgods, individu-
elle tværbjælkertil letgods og fiksering, 
samt containerlåsen og løse surrings-
øjer.

Der kan bestilles individuelle hylder og 
afskærmningssider i aluminium eller 
finerplade. Der kan individuelt laves 
bannere og presenning til over- og 
sidedækning, der kan kombineres med 
reklametekster til budskaber.

Til systemet kan der bestilles holdere 
og opbevaringskasser til stag og 
tilbehør, i forskellige udformninger 
tilpasset opbygningen og behovet.

Overgang
Varenummer: 549107

Båd - og tankstøtte
Varenummer: 598187

Stagholder
Varenummer: 549105

Låg til Stagholder
Varenummer: 549106

Stag - og surringskasse
Varenummer: 549112
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Forankringsfæste
Varenummer: 549200

Containerlås
Varenummer: 549201

Stag
Varenummer: 
549103

Varenummer: 
549104
1300 mm

T stykke han
Varenummer: 
549116

T stykke hun
Varenummer: 
549115

X stykke
Varenummer: 
549117

I stykke
Varenummer: 
549125

V stykke
Varenummer: 
549118

Stagholder top alu, 
1500mm
Varenummer: 
549113

Stagholder bund alu, 
1500mm
Varenummer: 
549114

Snaplås
for stag
Varenummer: 
549119

Bundstag
300 mm
Varenummer: 
549124

Alustag
Varenummer: 
549101
1300mm

Varenummer: 
549100
2600mm

Surringsrør
Varenummer: 
549120
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Bevola har egen udvikling, produktion og et globalt indkøbskoncept som 
tilbyder mere end 12 000 produkter/løsninger samt markedets mest 
attraktive samarbejdsform.
Bevolas nordiske platform, kan med det bredeste tilbud til kunderne, 
erstatte flere leverandører/konsulenter og dermed give kunderne 
betydelige besparelser, øget effektivitet og merindtægter, direkte til din 
bundlinje. 
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Underkørings-
værn

Skærme
og beslag Værktøjskasser Sideværn Aksler Bremser

Trækstænger Kinnegrip-
stolper Tanke Fittings

Lygter
og lamper Kabler

Chassis-
konsoller Finér Surring 

og udstyr Ladkanter Aluløsninger Koblinger

Plastrør og
spiralslanger

Special-
løsninger Sandstrøer Lygtebjælker

Inventar
og udstyr Hjul og dæk

Støtteben Container-
udstyr Tipcylinder Hængsler

og beslag
Brugs-

materialer Diverse

ADR- og
sikkerhedsudstyr

Kontakter og
kabelsko

Gummi/
PVC profiler

Pressennings-
udstyr

Gasfjedre/
dæmpere

Reflekser
og skilte

Lukkere
og låse

Rustfri
ståldele Innovation Markedsføring Koncept-

udvikling
Produktion og
maskinteknik


