JULI 2021

BEVOPLAN™

BEVOPLAN™

Fleksibilitet uden grænser
Forankringsfæste
Art. no. 549200

Overgang til
indsvejsning
Art. no. 549107

Bådstøtte til stokog surringskasse

Stagholder top alu, 1500 mm
Art. no. 549113

Stag
Art. no. 549103

Stagholder bund alu, 1500 mm
Art. no. 549114

Stag, 1300 mm
Art. no. 549104

Containerlås

I - stykke
Art. no. 549125

Art. no. 549201

Art. no. 598187
Surringsrør
Art. no. 549120

Låge til stagholder

T - stykke, hun
Art. no. 549115

Art. no. 549106

Alustag, 1300 mm
Art. no. 549101

T - stykke, han
Art. no. 549116

Stagholder

Stag- og surringskasse

Art. no. 549105

Art. no. 549121, grundet
Art. no. 549126, rå

X - stykke
Art. no. 549117

Snaplås for stag
Art. no. 549119

V - stykke
Art. no. 549118

BEVOPLAN™
– uanede muligheder
BevoPlan™ er det optimale koncept, når det gælder maksimal udnyttelse af lastplanet og dermed en bedre totaløkonomi.
BevoPlan™ er udviklet til at skabe orden, system, sikkerhed og
bedre arbejdsmiljø. BevoPlan konceptet skal tænkes ind i opbygningen, når den planlægges.
Mulighederne i BevoPlan™ er uanede og det er kun fantasien der
sætter begrænsninger for kombinationsmulighederne. 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 spørgsmål om ens
nuværende eller fremtidige transportbehov.

Hovedelementerne i BevoPlan™ er de forskellige typer og længder
stag, som kan forankres på forskellig vis i ladplanet. Der er enkeltholderen og holderkassetten, der sikrer at kombinationsmulighederne er uendelige. Derudover kan man få støtteben til flytning af
både og andet gods der skal støttes, remholderen til at støtte og
fastholde løsgods, individuelle tværbjælkertil letgods og fiksering,
samt containerlåsen og løse surringsøjer.
Der kan bestilles individuelle hylder og afskærmningssider i aluminium eller finerplade. Der kan individuelt laves bannere og
presenning til over- og sidedækning, som 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.

Bundstag, 300 mm
Art. no. 549124

Alustag, 2600 mm
Art. no. 549100

PRODUKTER OG LØSNINGER
Siden starten i 1968 har BEVOLA arbejdet med at kunne
tilbyde kvalitetsprodukter til opbygning af lastbiler,
hængere og trailere. Udover et globalt indkøbskoncept,
som omfatter mere end 6500 varenumre, har BEVOLA
egen udvikling og produktion af en række produkter
og løsninger til montering på lastbiler til de nordiske
markeder.
Blandt de produkter og løsninger BEVOLA er specielt kendt
for, kan vi nævne følgende:
• BevoBox™ – værktøjskasser i utallige variationer og af
høj kvalitet
• BevoGrip™ – sandstrøer, specielt udviklet til det nordiske
marked
• BevoPlan™ – et optimalt koncept til bedre udnyttelse af
ladbunden
• BevoNac™ – et stærkt aksel koncept som sikrer lang
levetid, mindre vedligeholdelse og mere stabil kørsel

BevoNac™ aksler & bremser
BevoBox™ verktøykasser & tilbehør
BevoGrip™, RotoGrip & kjetting
Koblingsmaterial & støtteben
Opbygningskomponenter
Lastsikring, ADR & skilte
Eksteriør, interiør & udstødning
Hydraulik & brændstoftanke
Aluminium
Lys- & elkomponenter
Pneumatik & bremsekomponenter
Kran & løfteudstyr

KONTAKT BEVOLA

Vores kundeservice og sælgere sidder klar til
at hjælpe dig med at finde de produkter, som
passer til netop dit behov.
Tlf: +45 57 66 00 00
E-mail: salg@bevola.dk
A/S BEVOLA
Huginsvej 22
4100 Ringsted
www.bevola.dk

