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SIDEFJÆL, ALUMINIUM OG
KINNEGRIP

www.bevola.dk



SIDEFJÆL, ALUMINIUM OG 
KINNEGRIP

STANDARD ALU SIDEFJÆL 
 
BEVOLA producerer og leverer færdig 
samlet sidefjæl, for- og bagsmæk, 
mm efter kundetilåpassede ønsker

EASY-FJÆL 
 
BEVOLA sidefjæl med indbyggede 
gasdæmpere ”Easy-Fjæl”, der hjælper 
til når sidefjæl skal sænkes ned og 
vippes op. BEVOLAs Easy-Fjæl leveres 
til sidefjæl i 25mm, tilpasset Kinnegrip 
K20 ladstolpe system

ALUMINIUMS PROFILER TIL SIDEFJÆL OG LADKANTER 
 
BEVOLA sælger og lagerfører et bredt sortiment af 
standard og specielle aluminiumsprofiler til opbyg-
ning af sidefjæl, ladkanter, bundprofiler, m.m.

KINNEGRIP 
 
BEVOLA er forhandler og lagerfører 
hele Kinnegrips produktprogram. 
Kinnegrip ladstolpesystem findes i 
flere modeller til forskellige typer lad 
og sidefjæl
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PRODUKTER OG LØSNINGER

Siden starten i 1968 har BEVOLA arbejdet med at 
kunne tilbyde kvalitetsprodukter til opbygning af 
lastbiler, hængere og trailere. Ud over 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 på de nordiske markeder.

Blandt de produkter og løsninger som BEVOLA er 
specielt kendt for, kan nævnes:

• BevoBox – værktøjskasser i utallige variationer og 
høj kvalitet

• BevoGrip – sandstrøer, specielt udviklet til det 
nordiske marked

• BevoPlan – det optimale koncept til udnyttelse af 
ladbunden

• BevoNac – et stærkt akselkoncept som sikrer lang 
levetid, mindre vedligeholdelse og mere stabil 
kørsel

A/S BEVOLA
Huginsvej 22
4100 Ringsted
Tlf.+45 57 66 00 00

salg@bevola.dk
www.bevola.dk
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BevoNac aksler & bremser

BevoBox værktøjskasser & 
tilbehør

BevoGrip sandstrøer & snekæder

Koblingsmaterial & støtteben

Opbygningskomponenter

Lastsikring, ADR & skilte

Eksteriør, interiør & udstødning

Hydraulik & brændstoftanke

Aluminium

Lys- & elkomponenter

Pneumatik & bremsekomponenter

Kran & løfteudstyr




