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bott vario | Transportbokse til ladbiler

Til lastsikring og udnyttelse af pladsen på åbne lasteflader
■■ organiseret orden og lastsikring på ladet med opdeling af opbevaringsområder
■■ hurtig og ergonomisk adgang til det vigtigste udstyr gennem låger i siden, jalousi eller
indvendige skuffer uden at skulle op på ladet (afhængigt af model)
■■ høj stabilitet grundet robust rammekonstruktion
■■ modstandsdygtige overflader: sider og bund i galvaniseret stålplade,
korpus med kantbeskyttelseslister
■■ Værktøj og materiale er stænkvandsbeskyttet via tætninger
■■ tyverisikring af transportgodset med robuste låse
■■ ståfødder sikrer mod vand nedefra
■■ optimal udnyttelse af plads ved brug af vario
systemdele
■■ Crashtestet iht. ECE R44
■■ mulighed for individuel konfiguration som alternativ til færdige varianter
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bottTainer med jalousi
■■ vejrfast og aflåselig jalousi i robust aluminium
■■ hurtig adgang til hele nytterummet
■■ bottTainer med højde 910 mm passende til modeller med

presenning i kabinehøjde
■■ forskellige bestykninger med bott vario systemdele
■■ Skuffer med fuldt udtræk, belastning op til 40 kg
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Udførelse

Mål
B x D x H mm

bestykket med

Artikel-Nr.

Pris
Kr.

A

1365 x 710 x 910

forklaphylde, bottBox Hylde med bottBoxe

60021011.51M

15096,-

1365 x 710 x 910

ubestykket

60021010.51M

12968,-

C

1365 x 710 x 1060

bottBox Hylde med bottBoxe

60021007.51M

14231,-

D

1365 x 710 x 1060

3 skuffer, 2 hyldebakker, hylder til bottBoxe med bottBoxe (1x M4; 4x L5)

60021008.51M

18953,-

E

1365 x 710 x 1060

6 skuffer, forklapshylde, hylder til bottBoxe med bottBoxe (1x M4; 4x L5)

60021009.51M

21233,-

3

bott vario | Transportbokse til ladbiler

bottTainer med klaplåg
■■ Låg i skridsikker aluminiums-dørkplade
■■ gastrykfjeder som sikrer, at låget holdes åbent
■■ Sikker opbevaring af transportgodset ved dobbeltlåsning med

robuste låse

Mål udvendigt
B x D x H mm

Mål indvendigt
B x D x H mm

Belastning
kg

Vægt
kg

Artikel-Nr.

Pris
Kr.

1750 x 650 x 760

1610 x 545 x 670

200

63

60020001.51M

8731,-

1930 x 650 x 760

1790 x 545 x 670

200

69

60020002.51M

9111,-

bottTainer med klaplåg og mellembund
■■ Låg i skridsikker aluminiums-dørkplade
■■ bestykket med 2-delt mellembund, som kan tages ud
■■ gastrykfjeder som sikrer, at låget holdes åbent
■■ Sikker opbevaring af transportgodset ved dobbeltlåsning med

robuste låse
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Mål udvendigt
B x D x H mm

Mål indvendigt
B x D x H mm

Belastning
kg

Vægt
kg

Artikel-Nr.

Pris
Kr.

1750 x 650 x 760

1610 x 545 x (290 + 370)

300

71

60020003.51M

9481,-

1930 x 650 x 760

1790 x 545 x (290 + 370)

300

77

60020004.51M

10213,-
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bottTainer med mellembund og låge
■■ Låg i skridsikker aluminiums-dørkplade
■■ låge efter behov højre, venstre eller begge sider
■■ bestykket med 2-delt mellembund
■■ gastrykfjeder som sikrer, at låget holdes åbent
■■ Sikker opbevaring af transportgodset ved dobbeltlåsning med

robuste låse

Mål udvendigt
B x D x H mm

Mål indvendigt
B x D x H mm

Position på
låger

Belastning
kg

Vægt
kg

Artikel-Nr.

Pris
Kr.

1750 x 650 x 760

1610 x 545 x (290 + 370)

begge sider

300

77

60020007.51M

10821,-

1750 x 650 x 760

1610 x 545 x (290 + 370)

højre

300

74

60020030.51M

10251,-

1750 x 650 x 760

1610 x 545 x (290 + 370)

venstre

300

74

60020031.51M

10251,-

1930 x 650 x 760

1790 x 545 x (290 + 370)

begge sider

300

83

60020008.51M

11381,-

1930 x 650 x 760

1790 x 545 x (290 + 370)

højre

300

80

60020032.51M

10878,-

1930 x 650 x 760

1790 x 545 x (290 + 370)

venstre

300

80

60020033.51M

10878,-

Bestykningsmuligheder for bottTainer med låger

bestykket med*

Skuffe fronthøjde
mm

1 skuffe

1 x 300 mm

2 skuffer

1 x 125 / 1 x 175 mm

3 skuffer

3 x 100 mm

1 varioSort, 1 varioSafe højde L

Belastning
kg

Dybde
mm

Artikel-Nr.

Pris
Kr.

40

540

60020011.19M

1881,-

50

795

60020014.19M

2176,-

40

540

60020012.19M

2556,-

50

795

60020015.19M

3126,-

40

540

60020013.19M

3221,-

50

795

60020016.19M

3781,-

-

440

60020017.19M

1511,-

* skuffebestykning i højre eller venstre side. angiv ved bestilling.
(Ved en bottTainer med 1.750 mm bredde er det maksimalt muligt med en kombination af 1 x systemdybde 795 mm og 1 x systemdybde 540 mm)

Skillevæg

bottTainer bakke
■■ til bottTainer med mellembund

■■ Bakke til påhængning

■■ Skillevæg til positionering over

■■ Fiksering via låg

mellembunden

Artikel-Nr.

Pris Kr.

til bottTainer

Dim. D x H mm

Artikel-Nr.

63001110.98V

170,-

bakke

341 x 583 x 92

60020024.51

Pris Kr.
375,-

Sortiment
inkl. 13 smådeleboxe

325 x 525

63020192.36

189,-
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bottTainer med døre & mellembund
■■ Låg i skridsikker aluminiums-dørkplade
■■ mulige udførelser:

t.v. og t.h. med hver 1 høj dør eller 2 over hinanden liggende døre
med robuste låse
■■ med fast skruet mellembund mellem områderne
■■ øverste låger kan åbnes hen over ladets sider
■■ nederste fag kan bestykkes med skuffer

Skuffesæt*

Mål udvendigt
B x D x H mm

Udførelse

Artikel-Nr.

Pris Kr.

Normal last 40 kg 1x 175 x 540 / 1x 300 x 540

60022011.19M

2803,-

Tung last 50 kg

60022012.19M

3088,-

Mål indvendigt
B x D x H mm

Mål H x D mm
1x 175 x 795 / 1x 300 x 795

Belastning
kg

Vægt
kg

Artikel-Nr.

Pris
Kr.

1750 x 630 x 1130

4 døre

1610 x 545 x (440 + 590)

300

99

60022001.51M

16616,-

1930 x 630 x 1130

4 døre

1790 x 545 x (440 + 590)

300

106

60022002.51M

17091,-

1750 x 630 x 1130

2 døre

1610 x 545 x (440 + 590)

300

98

60022003.51M

16131,-

1930 x 630 x 1130

2 døre

1790 x 545 x (440 + 590)

300

105

60022004.51M

16606,-

* skuffebestykning i højre eller venstre side. angiv ved bestilling.
(Ved en bottTainer med 1.750 mm bredde er det maksimalt muligt med en kombination af 1 x systemdybde 795 mm og 1 x systemdybde 540 mm)

bottTainer til pick-up biler
■■ kompakt transportboks til alle gængse pick-up modeller
■■ Låg i skridsikker aluminiums-dørkplade
■■ gastrykfjeder som sikrer, at låget holdes åbent
■■ sikker opbevaring af transportgodset via robust lås

Mål udvendigt
B x D x H mm

Mål indvendigt
B x D x H mm

Belastning
kg

Vægt
kg

Artikel-Nr.

Pris
Kr.

1030 x 650 x 600

930 x 545 x 510

200

38

60020009.51M

5681,-

bottTainer kranøjer

bottTainer stablersokkel
■■ stablersokkel til hurtig mobil transport

■■ 4 kranøjer

til hurtig mobil transport

■■ galvaniseret

■■ pulverlakeret

■■ inkl. befæstigelsessæt

■■ farve: dybsort (RAL 9005)
■■ inkl. montagemateriale
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Artikel-Nr.

Pris
Kr.

til bottTainer

Mål
D x H mm

Artikel-Nr.

Pris
Kr.

90099590.63

1511,-

med låg

650 x 130

60020018.51M

1036,-

med jalousi

710 x 130

60021006.51M

1036,-
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bott ladvognsopbevaring
■■ til montage på ladvognen for hurtig og nem lastsikring
■■ til transport af skovle, koste og andet værktøj
■■ Bredden kan justeres fra 1700 - 2136mm,

passer derfor næsten på alle lad
■■ robust konstruktion i vejrbestandigt aluminiums-dørkplade,

lukkes hen over ladets sider

Mål udvendigt
B x D x H mm

Artikel-Nr.

Pris
Kr.

1700 - 2136 x 622 x 382

60020029.98V

1606,-

montagemateriale

90099667

37,-

Lastsikringsvæv til ladvogne
■■ til sikring af lasten på ladet
■■ særlig velegnet til løst eller uformeligt transportgods
■■ Tyveribeskyttelse via ugennemsigtigt stof
■■ kontrolleret iht. VDI 2700
■■ belastning op til 200 daN
■■ farve: antracitgrå
■■ 4 stofmål til alle gængse ladstørrelser
■■ inkl. surringspunkter til ladets sider

ladlængde
mm

Størrelse /
udførelse

Artikel-Nr.

Pris
Kr.

2100 - 2650

S

62627015.19V

3781,-

2650 - 3200

M

62627016.19V

4171,-

3200 - 3750

L

62627017.19V

4456,-

3750 - 4300

XL

62627018.19V

4646,-
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