bott vario3

Nieuw design

voor uw Mercedes-Benz

Wij herdefiniëren het begrip
bedrijfswageninrichting

De bedrijfswageninrichting

Nieuwe
functies

bott vario3
Zo individueel als uw branche.

Servicemonteur

Installateur

Wagenparkbeheerder

Dakdekker

Elektriciën

Bouwvakker

Timmerman
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Schilder

Twee merken – één systeem

Ongeacht voor welk voertuigmodel van Mercedes-Benz

wij een uitgebreid assortiment aan passende

u heeft gekozen, wij bieden u de perfecte oplossing

toebehoren, elementen voor de ladingbeveiliging en

voor uw bott vario3 bedrijfswageninrichting. De

opbergsystemen.

bevestigingspunten zijn optimaal op de betreffende
voertuigen van Mercedes-Benz afgestemd. Hierdoor
garanderen wij een optimale planning, een betrouw-

bott vario3 bedrijfswageninrichting en MercedesBenz. Een prima combinatie.

bare montage en een eenvoudige demontage. Wij
geven u een overzicht van de reeds vooraf geconfigureerde modules, evenals informatie over de individuele
planning voor uw Mercedes-Benz. Bovendien leveren
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Uw idee - ons voorstel

Flexibel bouwdoossysteem

Individuele conceptie

Praktijkgeoriënteerde
planning

Organiseren van de
gebruiksruimte
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Individueel en op de behoeften gericht

Wij hebben een getraind oog voor uw wensen. Samen

bedrijfswageninrichting, ontvangt u van ons een uitge-

met uw bott planningsexperts kunt u uw individuele

breid scala aan diensten. Wij stellen graag uw allround-

bott vario3-bedrijfswageninrichting vormgeven. Het

zorgeloos-pakket samen! Van de bestickering van uw

bott-team gaat hierbij speciaal in op uw behoefte in

voertuig met uw gewenste reclameslogan via de goed-

de praktijk. De planning begint eerst met een nauw-

keuring tot de overdracht ondersteunen wij u graag in

keurige analyse uw behoeften. Hiertoe kijken we graag

alle andere belangrijke stappen tot de overdracht van

nauwkeurig naar de uitrusting, die u dagelijks bij ge-

het voertuig.

bruik bij u moet hebben.
Op de analyse volgt een exact aangepast bedrijfswageninrichtingsconcept van onze bott planningsexperts.
Naast de individuele planning van uw
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Leveringsspectrum

Diensten voor uw wagenpark

Full-Service-afhandeling

Samenwerking met
autofabrikanten

Advies over de
financiering

Zuinige omgang met
natuurlijke bronnen
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Analyse

Ontwikkeling
en planning

Gecertificeerde
montage

Aflevering

After Sales
Service

Uw systeemdienstverlener

U heeft gekozen voor een bedrijfsauto van Mercedes-

worden hierdoor zowel een betrouwbare montage als

Benz . Met deze keuze hebt u de perfecte voorwaarde

ook veilige ritten gegarandeerd. Evenals, voor het geval

voor

het toch fout mocht gaan, een optimale Crash-

de

inbouw

van

ee

n

bott

vario3-

bedrijfswageninrichting geschapen.
Wij werken nauw samen met de autofabrikant, zodat
onze inrichting exact in alle bedrijfswagenmodellen van
Mercedes-Benz past. De onderdelen van bott vario3
zijn qua afmetingen en hun bevestigingspunten exact
op de afmetingen van uw voertuig afgestemd. Zo kan

veiligheid. Dit heeft zowel betrekking op de kant-enklaar geconfigureerde modules, als op de individuele
inrichting, die wij exact aan de hand van uw eigen
behoeften plannen. Daarmee vormen de combinatie
van

uw

bedrijfsauto

en

een

bott

vario3-

bedrijfswageninrichting een in elkaar grijpend systeem.

de opbergruimte het beste worden benut. Bovendien
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Crashtest doorstaan

Bewezen veiligheid

ECE R44 norm vervuld

50 km/h snelheid bij contact
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De bott vario3-bedrijfswageninrichting
voldoet steeds aan de hoge eisen van de
tests. De resultaten laten zien, dat chauffeur en bijrijder in geval van nood kunnen vertrouwen op bott vario3.

Opnamen van de hogesnelheidscamera‘s

Bewezen veiligheid

Hoe veilig de bott vario3-bedrijfswageninrichting voor

Tijdens de tests ligt de nadruk vooral op de verbin-

u en uw medewerkers is hebben wij bij onze crashtests

dingspunten met de carrosserie op de vloer en aan de

bewezen. Onafhankelijke experts voeren de tests uit

voertuigwand. Belangrijk is ook de complete construc-

met een volledig beladen voertuig. De belastingen op

tie van de bedrijfswageninrichting. Bij de tests wordt

de componenten zijn hetzelfde als bij een ongeval in

duidelijk aangetoond hoe de enorme krachten worden

het verkeer.

geabsorbeerd door gerichte verdraaiing van de compo-

De crashtests simuleren een botsing van het voertuig
tegen een hindernis bij een snelheid van 50 km/h –
volgens richtlijn ECE R44. De bott vario3-bedrijfswa-

nenten. We besteden ook veel aandacht aan alle onderdelen die kunnen worden verplaatst. Er valt niets uit
de rekken en de laden blijven stevig gesloten.

geninrichting voldoet ruimschoots aan de hoge eisen
van de tests. In geval van nood kunt u volledig vertrouwen op de bott vario3-bedrijfswageninrichting.
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Basisopbouw

Robuuste
carrosseriebescherming

Veelzijdige verbindingen
voor ladingbeveiliging

Gemakkelijk te reinigen
laadruimte
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De oplossing voor bescherming
van de laadruimte
Onze laadruimbescherming past exact bij de maten van

In ons omvangrijke productassortiment vindt u naast

uw transporter. De basisopbouw is veel meer dan een

de montagerails volgens de luchtvaartstandaard ook

effectieve bescherming voor de carrosserie. De bekle-

uitgebreide toebehoren. Ongeacht of het gaat om be-

dingen behouden enerzijds de waarde van uw trans-

stelwagens, gesloten opbouwen of plateauwagens.

porter en bieden anderzijds geïntegreerde montagerails.

Ons grote assortiment met elementen voor ladingbe-

Wij bieden u verschillende pakketten aan, om uw

veiliging biedt u de besten voorwaarden voor de maxi-

transporter met vele handige middelen voor de lading-

male veiligheid in het wegverkeer.

beveiliging uit te rusten. De pakketten kunnen natuurlijk ook individueel worden aangevuld.
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Vloer

bott vario-vloer
■■

lichte en vochtafstotende vloer van 12 mm multiplex van
berkenhout

■■

bovenkant: robuuste en antislip kunstharscoating met bott
Decoratie

■■

onderkant: kunstharscoating met glad oppervlak

■■

randen: geprofileerd, vochtafstotend, grijs ingekleurd en bij de
schuifdeur voorzien van aluminium beschermrand

■■

bij vloeren met montagerails is de beschermrand meestal
geïntegreerd

■■

uitstoot schadelijke stoffen klasse E1 overeenkomstig
EN 717-2/slipvastheid R10, taberwaarde > 500

■■

incl. bevestigingsmateriaal

■■

hoofdzakelijk vereenvoudigde montage met neerhouder mogelijk

Montage middels vloeroog

bott vario vloer met montagerails overdwars
■■

bij de deuren met beschermrand van aluminium

■■

de montagerails zitten direct onder de dakribben

■■

kunststof afdekkingen zorgen voor een eenvoudige toegang tot
de aanwezige bevestigingspunten van het voertuig en maken een
eenvoudige reiniging van de laadruimte mogelijk

Basisopbouw

bott vario vloer met montagerails in de lengte
■■

bij de deuren met beschermrand van aluminium

■■

de afstand tussen de montagerails bedraagt standaard 880 mm,
op verzoek zijn andere afstanden mogelijk

■■

kunststof afdekkingen zorgen voor een eenvoudige toegang tot
de aanwezige bevestigingspunten van het voertuig en maken een
eenvoudige reiniging van de laadruimte mogelijk

■■

Weerbestendig; geschikt voor voertuigmodellen zonder hard-top

■■

Kwalitatief hoogwaardig, antislip oppervlak

■■

Uitstekende mechanische stabiliteit

■■

UV-bestendig

■■

Met opstapbeveiliging

bott vario-vloer in kunststof-uitvoering
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Vloer

bott vario vloer in verschillende uitvoeringen
Model

X-Klasse
Doublecab **

Citan L1

Citan L2

Citan L3

Vito L1

Modeljaar

2017

2012

2012

2012

2014

Wielbasis

3150

2313

2697

3081

3200

11320130 2

11320127 2

11320136 2

11320156

11310130 2

11310127 2

11310136 2

11310156

met dwarse montagerails

11312130

11312127

11312136 2

11312156

Aantal montagerails overdwars

2

3

2

zonder beschermrand
met opstapbeveiliging

11310469

2

2

3

met montagerails in
lengterichting

11321156

Kunststof uitvoering
Met randbescherming

11310469.10

Model

Vito L1 4

Vito L1 1

Vito L2

Vito L2 4

Vito L2 1

Modeljaar

2014

2014

2014

2014

2014

Wielbasis

3200

3200

3200 *

zonder beschermrand

11320397

met opstapbeveiliging

11310397

met dwarse montagerails
Aantal montagerails overdwars

3200 *

3200 *

11320157

11320398

11310157

11310398

11312397

11312157

11312398

2

3

3

met montagerails in
lengterichting

11321397

11321157

11321398

Model

Vito L3

Vito L3 4

Vito L3 1

Modeljaar

2014

2014

2014

Wielbasis

3430

3430

3430

zonder beschermrand

11320158

11320399

met opstapbeveiliging

11310158

11310399

11310549

11310550

11310551

met dwarse montagerails

11312158

11312399

Aantal montagerails overdwars

3

3

met montagerails in
lengterichting

11321158

11321399

Model

Sprinter L1-FA

Sprinter L1-HA

Sprinter L2-FA

Sprinter L2-HA

Sprinter L2Supersingle

Modeljaar

06/2018

06/2018

06/2018

06/2018

06/2018

Wielbasis

3259

3250

3924

3665

3665

zonder beschermrand

11320196

11320198

11320197

11320199

11320205

met opstapbeveiliging

11310196

11310198

11310197

11310199

11310205

met dwarse montagerails

11312196

11312198

11312197

11312199

11312205

Aantal montagerails overdwars

3

3

5

5

5

met montagerails in
lengterichting

11321196

11321198

11321197

11321199

11321205

1
* met overhang **Dubbele Cabine alleen in combinatie met Hardtop
Dubbele Cabine 2 Montage zonder houders
4
Verkorte vloer met uitsparing voor plastic strip aan de achterkant FA = vooraandrijving
HA = achteraandrijving
- Voor voertuigen met een superhoog dak van kunststof is het gebruik van spanstangen niet toegestaan
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Vloer

bott vario vloer in verschillende uitvoeringen
Model

Sprinter L2Dubbellucht

Sprinter L3-HA

Sprinter L3Supersingle

Sprinter L3Dubbellucht

Sprinter L4-HA

Modeljaar

06/2018

06/2018

06/2018

06/2018

06/2018

Wielbasis

3665

4325

4325

4325

4325*

zonder beschermrand

11320202

11320200

11320206

11320203

11320201

met opstapbeveiliging

11310202

11310200

11310206

11310203

11310201

met dwarse montagerails

11312202

11312200

11312206

11312203

11312201

Aantal montagerails overdwars

5

6

6

6

7

met montagerails in
lengterichting

11321202

11321200

11321206

11321203

11321201

Model

Sprinter L4Supersingle

Sprinter L4Dubbellucht

Modeljaar

06/2018

06/2018

Wielbasis

4325*

4325*

zonder beschermrand

11320207

11320204

met opstapbeveiliging

11310207

11310204

met dwarse montagerails

11312207

11312204

Aantal montagerails overdwars

7

7

met montagerails in
lengterichting

11321207

11321204

Basisopbouw

1
* met overhang **Dubbele Cabine alleen in combinatie met Hardtop
Dubbele Cabine 2 Montage zonder houders
4
Verkorte vloer met uitsparing voor plastic strip aan de achterkant FA = vooraandrijving
HA = achteraandrijving
- Voor voertuigen met een superhoog dak van kunststof is het gebruik van spanstangen niet toegestaan

Onhandige voorwerpen kunt u het beste met onze spanstangen in de laadruimte beveiligen.
Deze kunnen in slechts enkele handgrepen aangepast en bevestigd worden. Zowel verticaal
als horizontaal. De noodzakelijke montagerails daarvoor zijn al in de bott vario3 bedrijfswageninrichting geïntegreerd. Zolang de spanstangen niet nodig zijn, kunnen ze ruimtebesparend met speciale houders worden opgeborgen.
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Vloer

„De vloer van bott past exact in mijn
bedrijfswagen. Ook met natte
schoenen loop je daarop altijd veilig.
bott heeft hier een heleboel
montagerails aangebracht. Zo kan ik
heel eenvoudig overal aan de vloer
spanbanden bevestigen. Ook als mijn
goederen vaak onhandig en niet zo
gemakkelijk vast te zetten zijn.“

De door bestel- en vrachtwa-

Bij het transport van gasfles-

Om te voorkomen dat de

genmerken af fabriek aange-

sen in de bedrijfswagen is

randen van de bott vario

brachte

de

een correcte be- en ont-

vloer bij de portieren door

laadruimte van uw bedrijfswa-

luchting wettelijk voorge-

het in- en uitladen teveel

gen blijven bij de bott vario3

schreven.

beschadigen, verstevigen wij

vloerogen

in

bedrijfswageninrichting nog
steeds toegankelijk.

Wij integreren deze maatregelen vakkundig en veilig.

dit bereik met stootranden
van aluminium.
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Wandbekledingspanelen

bott vario protect wandbekledingspanelen
■■ exact passende wandpanelen van recyclebaar polypropyleen
■■ cellulaire platen, 4 mm dik met enkelzijdig gestructureerd oppervlak

Basisopbouw

■■ kleur: licht grijs (RAL 7035)
■■ UV-bestendig, licht van gewicht, vrij van corrosie en rot, bestand tegen chemicaliën
■■ extreem licht en gemakkelijk te reinigen
■■ incl. bevestigingsmateriaal

voor voertuigen
met schuifdeur rechts

voor voertuigen
met schuifdeur rechts en achterdeuren

voor voertuigen
met schuifdeur rechts en achterklep
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Wandbekledingspanelen

bott vario protect wandbekledingspanelen

Model

Citan L1

Citan L2

Citan L3

Vito L1

Vito L2

Modeljaar

2012

2012

2012

2014

2014

Wielbasis

2313

2697

3081

3200

3200 *

voor voertuigen met
schuifdeuren rechts

12225161.95

12225163.95

12225165.95

12225212.95

12225215.95

voor voertuigen met schuifdeur
rechts en achterdeuren

12225162.95

12225164.95

12225166.95

12225213.95

12225216.95

12225214.95

12225217.95

voor voertuigen met schuifdeur
rechts en achterklep

Model

Vito L3

Sprinter L1-H1-FA

Sprinter L1-H2-FA 1

Sprinter L2-H1-FA

Sprinter L2-H2-FA 1

Modeljaar

2014

06/2018

06/2018

06/2018

06/2018

Wielbasis

3430

3259

3250

3924

3924

voor voertuigen met
schuifdeuren rechts

12225218.95

12225328.95

12225331.95

12225334.95

12225337.95

voor voertuigen met schuifdeur
rechts en achterdeuren

12225219.95

12225329.95

12225332.95

12225335.95

12225338.95

voor voertuigen met schuifdeur
rechts en achterklep

12225220.95

Model

Sprinter L1-H1-HA

Sprinter L1-H2-HA 1

Sprinter L2-H1-HA

Sprinter L2-H2-H3HA 1

Sprinter L3-H2-H3HA 1

Modeljaar

06/2018

06/2018

06/2018

06/2018

06/2018

Wielbasis

3250

3250

3665

3665

4325

voor voertuigen met schuifdeur
rechts en achterdeuren

12225320.95

12225321.95

12225316.95

12225317.95

12225322.95

voor voertuigen met schuifdeur
rechts en achterklep

12225324.95

12225325.95

12225318.95

12225319.95

12225326.95

Model

Sprinter L4-H2-H3HA 1

Modeljaar

06/2018

Wielbasis

4325 *

voor voertuigen met schuifdeur
rechts en achterdeuren

12225323.95

voor voertuigen met schuifdeur
rechts en achterklep

12225327.95

* met overhang 1 uitvoering hoog dak over de gehele hoogte bekleed
Artikelnummers voor voertuigen met 2 schuifdeuren op aanvraag

FA = vooraandrijving

HA = achteraandrijving
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Wandbekledingspanelen

bott vario protect plus wandbekledingspanelen
■■ exact passende wandbekleding van 1 mm dik aluminium
■■ licht en extreem slagbestendig

Basisopbouw

■■ met perfo-gatenpatroon voor gebruik in combinatie met perfo-haken en houders
■■ incl. bevestigingsmateriaal

voor voertuigen
met schuifdeur rechts

voor voertuigen
met schuifdeur rechts en achterdeuren

voor voertuigen
met schuifdeur rechts en achterklep
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Wandbekledingspanelen

bott vario protect plus wandbekledingspanelen

Model

Citan L1

Citan L2

Citan L3

Vito L1

Vito L2

Modeljaar

2012

2012

2012

2014

2014

Wielbasis

2313

2697

3081

3200

3200 *

voor voertuigen met
schuifdeuren rechts

12225161.98

12225163.98

12225165.98

12225212.98

12225215.98

voor voertuigen met schuifdeur
rechts en achterdeuren

12225162.98

12225164.98

12225166.98

12225213.98

12225216.98

12225214.98

12225217.98

voor voertuigen met schuifdeur
rechts en achterklep

Model

Vito L3

Sprinter L1-H1-FA

Sprinter L1-H2-FA 1

Sprinter L2-H1-FA

Sprinter L2-H2-FA 1

Modeljaar

2014

06/2018

06/2018

06/2018

06/2018

Wielbasis

3430

3259

3250

3924

3924

voor voertuigen met
schuifdeuren rechts

12225218.98

12225328.98

12225331.98

12225334.98

12225337.98

voor voertuigen met schuifdeur
rechts en achterdeuren

12225219.98

12225329.98

12225332.98

12225335.98

12225338.98

voor voertuigen met schuifdeur
rechts en achterklep

12225220.98

Model

Sprinter L1-H1-HA

Sprinter L1-H2-HA 1

Sprinter L2-H1-HA

Sprinter L2-H2-H3HA 1

Sprinter L3-H2-H3HA 1

Modeljaar

06/2018

06/2018

06/2018

06/2018

06/2018

Wielbasis

3250

3250

3665

3665

4325

voor voertuigen met
schuifdeuren rechts

12225320.98

12225321.98

12225316.98

12225317.98

12225322.98

voor voertuigen met schuifdeur
rechts en achterdeuren

12225324.98

12225325.98

12225318.98

12225319.98

12225326.98

Model

Sprinter L4-H2-H3HA 1

Modeljaar

06/2018

Wielbasis

4325 *

voor voertuigen met
schuifdeuren rechts

12225323.98

voor voertuigen met schuifdeur
rechts en achterdeuren

12225327.98

* met overhang 1 uitvoering hoog dak over de gehele hoogte bekleed
Artikelnummers voor voertuigen met 2 schuifdeuren op aanvraag

FA = vooraandrijving

HA = achteraandrijving
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Wandbekledingspanelen

Wandbekledingspanelen met modulair bevestigingssysteem (rail / pro-rail)

Basisopbouw

■■ bott vario protect wandbekledingspanelen met geïntegreerde ladingbeveiligingsrails met Airline-Profiel
■■ voor het bevestigen van bott vario bedrijfswageninrichtingen of het vastzetten van lading met behulp van spanbanden en fittingen
■■ gelijkmatige krachtverdeling over de gehele voertuigstructuur door het verlijmen van de rails
■■ ladingbeveiligingsrails kunnen bij het terugbrengen in de originele staat gewoon in het voertuig blijven zitten en vormen zo een meerwaarde
■■ incl. bevestigingsmateriaal

bott vario protect rail

bott vario protect pro-rail

■■ met montagerail in het midden

■■ met montagerail in het midden en boven
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Wandbekledingspanelen

bott vario protect rail wandbekledingspanelen
voor voertuigen
met schuifdeur rechts

voor voertuigen
met schuifdeur rechts en achterdeuren

Model

Sprinter L1-H1-FA

Sprinter L1-H2-FA 1

Sprinter L2-H1-FA

Sprinter L2-H2-FA 1

Sprinter L1-H1-HA

Modeljaar

06/2018

06/2018

06/2018

06/2018

06/2018

Wielbasis

3259

3250

3924

3924

3250

voor voertuigen met schuifdeur
rechts - met bindrails midden

12220328.95

12220331.95

12220334.95

12220337.95

12220320.95

voor voertuigen met schuifdeur
rechts en achterdeuren - met
bindrails midden en boven

12220329.95

12220332.95

12220335.95

12220338.95

12220324.95

Model

Sprinter L1-H2-HA 1

Sprinter L2-H1-HA

Sprinter L2-H2-H3HA 1

Sprinter L3-H2-H3HA 1

Sprinter L4-H2-H3HA 1

Modeljaar

06/2018

06/2018

06/2018

06/2018

06/2018

Wielbasis

3250

3665

3665

4325

4325 *

voor voertuigen met schuifdeur
rechts - met bindrails midden

12220321.95

12220316.95

12220317.95

12220322.95

12220323.95

voor voertuigen met schuifdeur
rechts en achterdeuren - met
bindrails midden en boven

12220325.95

12220318.95

12220319.95

12220326.95

12220327.95

* met overhang 1 uitvoering hoog dak over de gehele hoogte bekleed
Artikelnummers voor voertuigen met 2 schuifdeuren op aanvraag

FA = vooraandrijving

HA = achteraandrijving
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Wandbekledingspanelen

bott vario protect pro-rail wandbekledingspanelen
voor voertuigen
met schuifdeur rechts

Basisopbouw

voor voertuigen
met schuifdeur rechts en achterdeuren

Model

Sprinter L1-H1-FA

Sprinter L1-H2-FA 1

Sprinter L2-H1-FA

Sprinter L2-H2-FA 1

Sprinter L1-H1-HA

Modeljaar

06/2018

06/2018

06/2018

06/2018

06/2018

Wielbasis

3259

3250

3924

3924

3250

voor voertuigen met schuifdeur
rechts - met bindrails midden
en boven

12221328.95

12221331.95

12221334.95

12221337.95

12221320.95

voor voertuigen met schuifdeur
rechts en achterdeuren - met
bindrails midden en boven

12221329.95

12221332.95

12221335.95

12221338.95

12221324.95

Model

Sprinter L1-H2-HA 1

Sprinter L2-H1-HA

Sprinter L2-H2-H3HA 1

Sprinter L3-H2-H3HA 1

Sprinter L4-H2-H3HA 1

Modeljaar

06/2018

06/2018

06/2018

06/2018

06/2018

Wielbasis

3250

3665

3665

4325

4325 *

voor voertuigen met schuifdeur
rechts - met bindrails midden
en boven

12221321.95

12221316.95

12221317.95

12221322.95

12221323.95

voor voertuigen met schuifdeur
rechts en achterdeuren - met
bindrails midden en boven

12221325.95

12221318.95

12221319.95

12221326.95

12221327.95

* met overhang 1 uitvoering hoog dak over de gehele hoogte bekleed
Artikelnummers voor voertuigen met 2 schuifdeuren op aanvraag
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FA = vooraandrijving

HA = achteraandrijving

Wandbekledingspanelen

23

Modelkenmerken

24

Langgoeddragers
voor een eenvoudig transport van lang
en zwaar gereedschap

varioSlide
lichte schuifladen met een groot
bruikbaar volume

TiltBox
voor het opbergen van kleine
onderdelen en verbruiksmateriaal

Schuifladen
met volledig uittrekbare
telescoopgeleidingen en een
belastbaarheid van 70 kg

Langgoedbakken
voor het veilig verstouwen van buizen
en profielen

bottBoxen
praktische materiaalboxen voor servicevoertuig en werkplaats

bott vario3 V-Box
om de meetlat veilig op te bergen

Systainer3
flexibele systeemkoffer in 2 breedtes
en 6 hoogtes

Gedraaide schuifladen
maken een ergonomische bediening
vanaf de buitenkant van het voertuig
mogelijk

Systainer3 Organizer
praktische koffer voor kleine
onderdelen, compatibel met alle
Systainer³-producten

Opbergbak met C-Lash
maakt een eenvoudige ladingbeveiliging
in de bakken mogelijk

varioCase
servicekoffer van licht aluminium
of sterk staalplaat

Elementen voor de ladingbeveiliging
in de gehele bedrijfswageninrichting
zorgen voor een veilig transport van
materiaal en machines

25

Modulepakket

Mercedes-Benz
Sprinter
Mercedes-Benz
Citan

26

Modules voor elke voertuiggrootte

De module van de bott vario3 bedrijfswageninrichting
voor uw bedrijfsauto bevat veelzijdige elementen voor
de indeling van uw laadruimte. Deze kunnen naar geheel naar eigen wens en perfect passend in uw voertuig
worden gecombineerd. De ontwikkelaars hebben bij de

Mercedes-Benz
Vito

bott vario3 bedrijfswageninrichting in het bijzonder aandacht aan de veiligheid, functionaliteit en ideale benutting van de beschikbare ruimte geschonken.
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Mercedes

Citan L2

Wielbasis 2697 mm

Modulepakketten

bott vario3 Silver Package

De linker module bevat:
nn

De rechter module bevat:

1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-)
en 3 spanbanden (-C-)

nn

1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo / -C-)
en 2 spanbanden (-C-)

nn

1 bottBoxen-legbord met 8 bottBoxen

nn

2 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten

nn

1 aluminium bak met anti-slipmat en scheidingswanden

nn

1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

nn

2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H mm

1150 x 376 x 950

Juiste module B x D x H mm

814 x 376 x 950

Gewicht Kg

48.66

Art.nr.

70099027.19M

Montageset

73510067.51V

TopLash -CLadingbeveiliging in
legborden.

-C- Lash
Alle soorten ladingbeveiliging
met -C- Lash-spanband.

FrontLash -OOLadingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen,
zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.

In het pakket opgenomen toebehoren
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nn

1 documenthouder

nn

1 spanband met fitting en klem

nn

1 TiltBox

nn

1 spanband C-Lash inbouw

Mercedes

Citan L2

Wielbasis 2697 mm

bott vario3 Green Package

De linker module bevat:
nn

De ondervloermodule bevat:

1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-)
en 3 spanbanden (-C-)

nn

3 schuifladen voor zware lasten (70kg) met anti-slip matten

nn

Hoogte 250 mm
Vrije laadruimte

nn

1 bottBoxen-legbord met 8 bottBoxen

nn

nn

1 aluminium bak met anti-slipmat en scheidingswanden

nn

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

nn

2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H mm

1150 x 376 x 850

Gewicht kg

97.00

Art.nr. inclusief Ondervloer module

70099028.19M

Montageset

73510067.51V

Art.nr. Ondervloer module

70010005.19V

Bescherming tegen diefstal, omdat het aangebrachte materiaal niet zichtbaar
is voor iemand die buiten de auto staat. Comfortabele bediening van de
schuif- en achterdeur. Royale bergruimte. Ondervloermodule afzonderlijk
bestellen.

TopLash -CLadingbeveiliging in
legborden.

-C- Lash
Alle soorten ladingbeveiliging
met -C- Lash-spanband.

FrontLash -OOLadingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen,
zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.

In het pakket opgenomen toebehoren
nn

1 documenthouder

nn

1 spanband met fitting en klem

nn

1 TiltBox

nn

1 spanband C-Lash inbouw
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Mercedes

Citan L3

Wielbasis 3081 mm

Modulepakketten

bott vario3 Silver Package

De linker module bevat:
nn

De rechter module bevat:

1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-)
en 4 spanbanden (-C-)

nn

1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingzekering (-C-)
en 3 spanbanden (-C-)

nn

1 bottBoxen-legbord met 7 bottBoxen

nn

2 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten

nn

3 aluminium bakken met anti-slipmatten en scheidingswand

nn

1 systeembalk met 1 Systainer³ M 187 en 1 Systainer³ L 187

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

nn

1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)

nn

3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H mm

1598 x 376 x 950

Juiste module B x D x H mm

1038 x 376 x 950

Gewicht Kg

55.38

Art.nr.

70099029.19M

Montageset

73510067.51V

TopLash -CLadingbeveiliging in
legborden.

-C- Lash
Alle soorten ladingbeveiliging
met -C- Lash-spanband.

FrontLash -OOLadingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen,
zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.

In het pakket opgenomen toebehoren
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nn

1 documenthouder

nn

1 spanband met fitting en klem

nn

1 TiltBox

nn

1 spanband C-Lash inbouw

Mercedes

Citan L3

Wielbasis 3081 mm

bott vario3 Green Package

De linker module bevat:
nn

De ondervloermodule bevat:

1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-)
en 5 spanbanden (-C-)

nn

3 schuifladen voor zware lasten (70kg) met anti-slip matten

nn

Hoogte 250 mm
Vrije laadruimte

nn

1 bottBoxen-legbord met 7 bottBoxen

nn

nn

1 aluminium bak met anti-slipmat en scheidingswanden

nn

nn

1 Systainer³ organizer L 89 met 13 boxen

nn

1 Systainer³ L 137

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

nn

1 bodemvak met aluminium bak en spanband met klemsluiting (-C-)

nn

3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H mm

1598 x 376 x 850

Gewicht kg

99.31

Art.nr. inclusief Ondervloer module

70099030.19M

Montageset

73510067.51V

Art.nr. Ondervloer module

70010006.19V

Bescherming tegen diefstal, omdat het aangebrachte materiaal niet zichtbaar
is voor iemand die buiten de auto staat. Comfortabele bediening van de
schuif- en achterdeur. Royale bergruimte. Ondervloermodule afzonderlijk
bestellen.

TopLash -CLadingbeveiliging in
legborden.

-C- Lash
Alle soorten ladingbeveiliging
met -C- Lash-spanband.

FrontLash -OOLadingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen,
zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.

In het pakket opgenomen toebehoren
nn

1 documenthouder

nn

1 spanband met fitting en klem

nn

1 TiltBox

nn

1 spanband C-Lash inbouw
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Mercedes

Vito L1

Wielbasis 3200 mm

Modulepakketten

bott vario3 Silver Package

De linker module bevat:
nn

De rechter module bevat:

2 aluminium bakken met anti-slipmatten, geïntegreerde ladingbeveiliging
(-C-) en 4 spanbanden (-C-)

nn

1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-)
en 2 spanbanden (-C-)

nn

2 bottBoxen-legborden met 9 bottBoxen

nn

2 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten

nn

2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten

nn

1 systeembalk met 1 Systainer³ M 187 en 1 Systainer³ L 187

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

nn

1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)

nn

2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H mm

1822 x 376 x 950

Juiste module B x D x H mm

926 x 376 x 950

Gewicht Kg

56.80

Art.nr.

70099013.19M

Montageset

73510067.51V

TopLash -CLadingbeveiliging in
legborden.

-C- Lash
Alle soorten ladingbeveiliging
met -C- Lash-spanband.

FrontLash -OOLadingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen,
zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.

In het pakket opgenomen toebehoren
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nn

1 documenthouder

nn

1 spanband met fitting en klem

nn

1 TiltBox

nn

1 spanband C-Lash inbouw

Mercedes

Vito L1

Wielbasis 3200 mm

bott vario3 Green Package

De linker module bevat:

nn

2 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging
(-oo- / -C-) en 4 spanbanden (-C-)

nn

3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten

nn

1 aluminium bak met anti-slipmat en scheidingswand

nn

2 Systainer³ organizer M 89 met elk 12 boxen

nn

1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat

nn

1 Systainer³ M 187

nn

nn



De rechter module bevat:

2 bottBoxen-legborden met 12 bottBoxen

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en zwenkbare
aluminium klep

nn

1 ladingbeveiligingsset met spanband (-oo-)

nn

3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H mm

1822 x 376 x 1250

Juiste module B x D x H mm

926 x 376 x 950

Gewicht Kg

69.85

Art.nr.

70099014.19M

Montageset

73510067.51V

nn

nn

1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-)
en 2 spanbanden (-C-)

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en 2 zwenkbare
aluminium kleppen
2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

TopLash -CLadingbeveiliging in
legborden.

-C- Lash
Alle soorten ladingbeveiliging
met -C- Lash-spanband.

FrontLash -OOLadingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen,
zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.

In het pakket opgenomen toebehoren
nn

1 documenthouder

nn

1 spanband met fitting en klem

nn

1 TiltBox

nn

1 spanband C-Lash inbouw
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Mercedes

Vito L2

Wielbasis 3200 mm

Modulepakketten

bott vario3 Silver Package

De linker module bevat:
nn

De rechter module bevat:

1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-)
en 5 spanbanden (-C-)

nn

1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-)
en 3 spanbanden (-C-)

nn

2 bottBoxen-legborden met 11 bottBoxen

nn

2 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten

nn

2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten

nn

1 systeembalk met 2 Systainer³ L 187

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

nn

1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)

nn

2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H mm

2046 x 376 x 950

Juiste module B x D x H mm

1150 x 376 x 950

Gewicht Kg

63.74

Art.nr.

70099015.19M

Montageset

73510067.51V

TopLash -CLadingbeveiliging in
legborden.

-C- Lash
Alle soorten ladingbeveiliging
met -C- Lash-spanband.

FrontLash -OOLadingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen,
zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.

In het pakket opgenomen toebehoren
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nn

1 documenthouder

nn

1 spanband met fitting en klem

nn

1 TiltBox

nn

1 spanband C-Lash inbouw

Mercedes

Vito L2

Wielbasis 3200 mm

bott vario3 Green Package

De linker module bevat:

nn

2 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging
(-oo- / -C-) en 5 spanbanden (-C-)

nn

3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten

nn

1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat

nn

2 Systainer³ organizers L 89 met elk 13 boxen

nn

1 aluminium bak met anti-slipmat en scheidingswanden

nn

1 Systainer³ L 187

nn

nn



De rechter module bevat:

2 bottBoxen-legborden met 14 bottBoxen

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en zwenkbare
aluminium klep

nn

1 ladingbeveiligingsset met spanband (-oo-)

nn

3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H mm

2046 x 376 x 1250

Juiste module B x D x H mm

1150 x 376 x 950

Gewicht Kg

81.01

Art.nr.

70099016.19M

Montageset

73510067.51V

nn

nn

1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-)
en 3 spanbanden (-C-)

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en 2 zwenkbare
aluminium kleppen
2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

TopLash -CLadingbeveiliging in
legborden.

-C- Lash
Alle soorten ladingbeveiliging
met -C- Lash-spanband.

FrontLash -OOLadingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen,
zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.

In het pakket opgenomen toebehoren
nn

1 documenthouder

nn

1 spanband met fitting en klem

nn

1 TiltBox

nn

1 spanband C-Lash inbouw
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Mercedes

Vito L3

Wielbasis 3430 mm

Modulepakketten

bott vario3 Silver Package

De linker module bevat:
nn

De rechter module bevat:

2 aluminium bakken met anti-slipmatten, geïntegreerde ladingbeveiliging
(-C-) en 6 spanbanden (-C-)

nn

1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-)
en 3 spanbanden (-C-)

nn

2 bottBoxen-legborden met 12 bottBoxen

nn

3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten

nn

2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten

nn

2 Systainer³ organizer M 89 met elk 12 boxen

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

nn

1 Systainer³ M 187

nn

1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

nn

2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H mm

2270 x 376 x 950

Juiste module B x D x H mm

1374 x 376 x 950

Gewicht Kg

73.33

Art.nr.

70099017.19M

Montageset

73510067.51V

TopLash -CLadingbeveiliging in
legborden.

-C- Lash
Alle soorten ladingbeveiliging
met -C- Lash-spanband.

FrontLash -OOLadingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen,
zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.

In het pakket opgenomen toebehoren
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nn

1 documenthouder

nn

1 spanband met fitting en klem

nn

1 TiltBox

nn

1 spanband C-Lash inbouw

Mercedes

Vito L3

Wielbasis 3430 mm

bott vario3 Green Package

De linker module bevat:

nn

2 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging
(-oo- / -C-) en 6 spanbanden (-C-)

nn

5 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten

nn

1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat

nn

2 Systainer³ organizer M 89 met elk 12 boxen

nn

1 aluminium bak met anti-slipmat en scheidingswanden

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en zwenkbare
aluminium klep

nn

nn

nn



De rechter module bevat:

2 bottBoxen-legborden met 16 bottBoxen

nn

nn

1 ladingbeveiligingsset met spanband (-oo-)

nn

3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H mm

2270 x 376 x 1250

Juiste module B x D x H mm

1374 x 376 x 950

Gewicht Kg

88.92

Art.nr.

70099018.19M

Montageset

73510067.51V

1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-)
en 3 spanbanden (-C-)

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en 2 zwenkbare
aluminium kleppen
2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

TopLash -CLadingbeveiliging in
legborden.

-C- Lash
Alle soorten ladingbeveiliging
met -C- Lash-spanband.

FrontLash -OOLadingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen,
zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.

In het pakket opgenomen toebehoren
nn

1 documenthouder

nn

1 spanband met fitting en klem

nn

1 TiltBox

nn

1 spanband C-Lash inbouw
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Mercedes

Sprinter L1-H1 VWD

Wielbasis 3259 mm

Modulepakketten

bott vario3 Silver Package

De linker module bevat:
nn

De rechter module bevat:

2 aluminium bakken met anti-slipmatten, geïntegreerde ladingbeveiliging
(-C-) en 5 spanbanden (-C-)

nn

1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-)
en 3 spanbanden (-C-)

nn

2 bottBoxen-legborden met 12 bottBoxen

nn

2 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten

nn

2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten

nn

1 systeembalk met 2 Systainer³ L 187

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

nn

1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)

nn

2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H mm

2270 x 366 x 1150

Juiste module B x D x H mm

1150 x 366 x 1050

Gewicht Kg

69.72

Art.nr.

70099025.19M

Montageset

73510067.51V

TopLash -CLadingbeveiliging in
legborden.

-C- Lash
Alle soorten ladingbeveiliging
met -C- Lash-spanband.

FrontLash -OOLadingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen,
zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.

In het pakket opgenomen toebehoren
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nn

1 documenthouder

nn

1 spanband met fitting en klem

nn

1 TiltBox

nn

1 spanband C-Lash inbouw

Mercedes

Sprinter L1-H1 VWD

Wielbasis 3259 mm

bott vario3 Green Package

De linker module bevat:

nn

2 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging
(-oo- / -C-) en 6 spanbanden (-C-)

nn

3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten

nn

1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat

nn

2 Systainer³ organizers L 89 met elk 13 boxen

nn

2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten

nn

1 Systainer³ L 187

nn

nn



De rechter module bevat:

3 bottBoxen-legborden met 20 bottBoxen

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en zwenkbare
aluminium klep

nn

1 ladingbeveiligingsset met spanband (-oo-)

nn

3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H mm

2270 x 266 x 1650

Juiste module B x D x H mm

1150 x 488 x 1050

Gewicht Kg

100.12

Art.nr.

70099026.19M

Montageset

73510067.51V

nn

nn

1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-)
en 3 spanbanden (-C-)

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en 2 zwenkbare
aluminium kleppen
2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

TopLash -CLadingbeveiliging in
legborden.

-C- Lash
Alle soorten ladingbeveiliging
met -C- Lash-spanband.

FrontLash -OOLadingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen,
zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.

In het pakket opgenomen toebehoren
nn

1 documenthouder

nn

1 spanband met fitting en klem

nn

1 TiltBox

nn

1 spanband C-Lash inbouw
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Mercedes

Sprinter L1-H1 AWD

Wielbasis 3250 mm

Modulepakketten

bott vario3 Silver Package

De linker module bevat:
nn

De rechter module bevat:

2 aluminium bakken met anti-slipmatten, geïntegreerde ladingbeveiliging
(-C-) en 6 spanbanden (-C-)

nn

1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-)
en 3 spanbanden (-C-)

nn

2 bottBoxen-legborden met 12 bottBoxen

nn

2 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten

nn

2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten

nn

1 systeembalk met 2 Systainer³ L 187

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

nn

1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)

nn

2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H mm

2270 x 376 x 1150

Juiste module B x D x H mm

1150 x 376 x 1050

Gewicht Kg

68.93

Art.nr.

70099019.19M

Montageset

73510067.51V

TopLash -CLadingbeveiliging in
legborden.

-C- Lash
Alle soorten ladingbeveiliging
met -C- Lash-spanband.

FrontLash -OOLadingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen,
zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.

In het pakket opgenomen toebehoren
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nn

1 documenthouder

nn

1 spanband met fitting en klem

nn

1 TiltBox

nn

1 spanband C-Lash inbouw

Mercedes

Sprinter L1-H1 AWD

Wielbasis 3250 mm

bott vario3 Green Package

De linker module bevat:

nn

2 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging
(-oo- / -C-) en 6 spanbanden (-C-)

nn

3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten

nn

1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat

nn

2 Systainer³ organizers L 89 met elk 13 boxen

nn

2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten

nn

1 Systainer³ L 187

nn

nn



De rechter module bevat:

3 bottBoxen-legborden met 20 bottBoxen

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en zwenkbare
aluminium klep

nn

1 ladingbeveiligingsset met spanband (-oo-)

nn

3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H mm

2270 x 376 x 1650

Juiste module B x D x H mm

1150 x 488 x 1050

Gewicht Kg

100.32

Art.nr.

70099020.19M

Montageset

73510067.51V

nn

nn

1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-)
en 3 spanbanden (-C-)

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en 2 zwenkbare
aluminium kleppen
2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

TopLash -CLadingbeveiliging in
legborden.

-C- Lash
Alle soorten ladingbeveiliging
met -C- Lash-spanband.

FrontLash -OOLadingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen,
zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.

In het pakket opgenomen toebehoren
nn

1 documenthouder

nn

1 spanband met fitting en klem

nn

1 TiltBox

nn

1 spanband C-Lash inbouw
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Mercedes

Sprinter L1-H2 VWD

Wielbasis 3259 mm

Modulepakketten

bott vario3 Silver Package

De linker module bevat:
nn

De rechter module bevat:

2 aluminium bakken met anti-slipmatten, geïntegreerde ladingbeveiliging
(-C-) en 5 spanbanden (-C-)

nn

1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-)
en 3 spanbanden (-C-)

nn

2 bottBoxen-legborden met 12 bottBoxen

nn

2 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten

nn

2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten

nn

1 systeembalk met 2 Systainer³ L 187

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

nn

1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)

nn

2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H mm

2270 x 366 x 1150

Juiste module B x D x H mm

1150 x 366 x 1050

Gewicht Kg

69.72

Art.nr.

70099025.19M

Montageset

73510067.51V

TopLash -CLadingbeveiliging in
legborden.

-C- Lash
Alle soorten ladingbeveiliging
met -C- Lash-spanband.

FrontLash -OOLadingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen,
zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.

In het pakket opgenomen toebehoren
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nn

1 documenthouder

nn

1 spanband met fitting en klem

nn

1 TiltBox

nn

1 spanband C-Lash inbouw

Mercedes

Sprinter L1-H2 VWD

Wielbasis 3259 mm

bott vario3 Green Package

De linker module bevat:
1 aluminium langgoedbak met anti-slip mat

nn

3 bottBoxen-legborden met 20 bottBoxen

nn

nn

2 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging
(-oo- / -C-) en 6 spanbanden (-C-)

3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten

nn

2 Systainer³ organizers L 89 met elk 13 boxen
1 Systainer³ L 187

1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat

nn

nn

2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en zwenkbare
aluminium klep

nn

nn

1 ladingbeveiligingsset met spanband (-oo-)

nn

3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H mm

2270 x 376 x 1700

Juiste module B x D x H mm

1150 x 488 x 1050

Gewicht Kg

107.38

Art.nr.

70099021.19M

Montageset

73510067.51V

1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-)
en 3 spanbanden (-C-)

nn

nn

nn



De rechter module bevat:

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en 2 zwenkbare
aluminium kleppen
2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

TopLash -CLadingbeveiliging in
legborden.

-C- Lash
Alle soorten ladingbeveiliging
met -C- Lash-spanband.

FrontLash -OOLadingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen,
zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.

In het pakket opgenomen toebehoren
nn

1 documenthouder

nn

1 spanband met fitting en klem

nn

1 TiltBox

nn

1 spanband C-Lash inbouw
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Mercedes

Sprinter L1-H2 AWD

Wielbasis 3250 mm

Modulepakketten

bott vario3 Silver Package

De linker module bevat:
nn

De rechter module bevat:

2 aluminium bakken met anti-slipmatten, geïntegreerde ladingbeveiliging
(-C-) en 6 spanbanden (-C-)

nn

1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-)
en 3 spanbanden (-C-)

nn

2 bottBoxen-legborden met 12 bottBoxen

nn

2 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten

nn

2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten

nn

1 systeembalk met 2 Systainer³ L 187

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

nn

1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)

nn

2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H mm

2270 x 376 x 1150

Juiste module B x D x H mm

1150 x 376 x 1050

Gewicht Kg

68.93

Art.nr.

70099019.19M

Montageset

73510067.51V

TopLash -CLadingbeveiliging in
legborden.

-C- Lash
Alle soorten ladingbeveiliging
met -C- Lash-spanband.

FrontLash -OOLadingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen,
zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.

In het pakket opgenomen toebehoren
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nn

1 documenthouder

nn

1 spanband met fitting en klem

nn

1 TiltBox

nn

1 spanband C-Lash inbouw

Mercedes

Sprinter L1-H2 AWD

Wielbasis 3250 mm

bott vario3 Green Package

De linker module bevat:
1 aluminium langgoedbak met anti-slip mat

nn

3 bottBoxen-legborden met 20 bottBoxen

nn

nn

2 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging
(-oo- / -C-) en 6 spanbanden (-C-)

3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten

nn

2 Systainer³ organizers L 89 met elk 13 boxen
1 Systainer³ L 187

1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat

nn

nn

2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en zwenkbare
aluminium klep

nn

nn

1 ladingbeveiligingsset met spanband (-oo-)

nn

3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H mm

2270 x 376 x 1700

Juiste module B x D x H mm

1150 x 488 x 1050

Gewicht Kg

107.58

Art.nr.

70099022.19M

Montageset

73510067.51V

1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-)
en 3 spanbanden (-C-)

nn

nn

nn



De rechter module bevat:

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en 2 zwenkbare
aluminium kleppen
2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

TopLash -CLadingbeveiliging in
legborden.

-C- Lash
Alle soorten ladingbeveiliging
met -C- Lash-spanband.

FrontLash -OOLadingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen,
zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.

In het pakket opgenomen toebehoren
nn

1 documenthouder

nn

1 spanband met fitting en klem

nn

1 TiltBox

nn

1 spanband C-Lash inbouw
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Mercedes

Sprinter
L2-H1 VWD
Wielbasis
3924 mm

Sprinter
L2-H1 AWD
Wielbasis
3665 mm

Modulepakketten

bott vario3 Silver Package

De linker module bevat:
nn

De rechter module bevat:

2 aluminium bakken met anti-slipmatten, geïntegreerde ladingbeveiliging
(-C-) en 8 spanbanden (-C-)

nn

1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-)
en 4 spanbanden (-C-)

nn

2 bottBoxen-legborden met 15 bottBoxen

nn

3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten

nn

2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten

nn

2 Systainer³ organizer M 89 met elk 12 boxen

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

nn

1 Systainer³ M 187

nn

1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

nn

2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H mm

2942 x 376 x 1150

Juiste module B x D x H mm

1486 x 376 x 1050

Gewicht Kg

87.05

Art.nr.

70099005.19M

Montageset

73510067.51V

TopLash -CLadingbeveiliging in
legborden.

-C- Lash
Alle soorten ladingbeveiliging
met -C- Lash-spanband.

FrontLash -OOLadingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen,
zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.

In het pakket opgenomen toebehoren
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nn

1 documenthouder

nn

1 spanband met fitting en klem

nn

1 TiltBox

nn

1 spanband C-Lash inbouw

Mercedes

Sprinter
L2-H1 VWD
Wielbasis
3924 mm

Sprinter
L2-H1 AWD
Wielbasis
3665 mm

bott vario3 Green Package

De linker module bevat:

nn

2 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging
(-oo- / -C-) en 8 spanbanden (-C-)

nn

3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten

nn

1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat

nn

2 Systainer³ organizers M met elk 12 boxen

nn

2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten

nn

1 Systainer³ M 187

nn

nn



De rechter module bevat:

3 bottBoxen-legborden met 25 bottBoxen

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en zwenkbare
aluminium klep

nn

1 ladingbeveiligingsset met spanband (-oo-)

nn

3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H mm

2942 x 376 x 1650

Juiste module B x D x H mm

1486 x 488 x 1050

Gewicht Kg

125.71

Art.nr.

70099023.19M

Montageset

73510067.51V

nn

nn

1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-)
en 4 spanbanden (-C-)

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en 2 zwenkbare
aluminium kleppen
2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

TopLash -CLadingbeveiliging in
legborden.

-C- Lash
Alle soorten ladingbeveiliging
met -C- Lash-spanband.

FrontLash -OOLadingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen,
zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.

In het pakket opgenomen toebehoren
nn

1 documenthouder

nn

1 spanband met fitting en klem

nn

1 TiltBox

nn

1 spanband C-Lash inbouw
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Mercedes

Sprinter
L2-H2 VWD
Wielbasis
3924 mm

Sprinter
L2-H2 AWD
Wielbasis
3665 mm

Modulepakketten

bott vario3 Silver Package

De linker module bevat:
nn

De rechter module bevat:

2 aluminium bakken met anti-slipmatten, geïntegreerde ladingbeveiliging
(-C-) en 8 spanbanden (-C-)

nn

1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-)
en 4 spanbanden (-C-)

nn

2 bottBoxen-legborden met 15 bottBoxen

nn

3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten

nn

2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten

nn

2 Systainer³ organizer M 89 met elk 12 boxen

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

nn

1 Systainer³ M 187

nn

1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

nn

2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H mm

2942 x 376 x 1150

Juiste module B x D x H mm

1486 x 376 x 1050

Gewicht Kg

87.05

Art.nr.

70099005.19M

Montageset

73510067.51V

TopLash -CLadingbeveiliging in
legborden.

-C- Lash
Alle soorten ladingbeveiliging
met -C- Lash-spanband.

FrontLash -OOLadingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen,
zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.

In het pakket opgenomen toebehoren
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nn

1 documenthouder

nn

1 spanband met fitting en klem

nn

1 TiltBox

nn

1 spanband C-Lash inbouw

Mercedes

Sprinter
L2-H2 VWD
Wielbasis
3924 mm

Sprinter
L2-H2 AWD
Wielbasis
3665 mm

bott vario3 Green Package

De linker module bevat:
1 aluminium langgoedbak met anti-slip mat

nn

3 bottBoxen-legborden met 25 bottBoxen

nn

nn

2 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging
(-oo- / -C-) en 8 spanbanden (-C-)

3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten

nn

2 Systainer³ organizers M89 met elk 12 boxen
1 Systainer³ M 187

1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat

nn

nn

2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en zwenkbare
aluminium klep

nn

nn

1 ladingbeveiligingsset met spanband (-oo-)

nn

3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

Linker module B x D x H mm

2942 x 376 x 1700

Juiste module B x D x H mm

1486 x 488 x 1050

Gewicht Kg

132.85

Art.nr.

70099008.19M

Montageset

73510067.51V

1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-)
en 4 spanbanden (-C-)

nn

nn

nn



De rechter module bevat:

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en 2 zwenkbare
aluminium kleppen
3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

TopLash -CLadingbeveiliging in
legborden.

-C- Lash
Alle soorten ladingbeveiliging
met -C- Lash-spanband.

FrontLash -OOLadingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen,
zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.

In het pakket opgenomen toebehoren
nn

1 documenthouder

nn

1 spanband met fitting en klem

nn

1 TiltBox

nn

1 spanband C-Lash inbouw
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Imperialen

Maximale
opbergruimte
Licht

Aerodynamisch gevormde
componenten

Lading veilig transporteren

50

Licht, stabiel en veilig

Bij ons vindt u het voor uw behoeften meest geschikte

Met onze veelzijdige toebehoren kunt u het imperiaal

lastdragersysteem. Onze dakdragersystemen zijn licht,

geheel naar behoefte uitbreiden. Bijvoorbeeld met een

sterk en veilig. Ze leveren de maximale opbergruimte

ladderlift, waarmee een ladder ergonomisch gemakke-

op het dak van het voertuig, zijn efficiënt en duurzaam.

lijk kan worden opgeborgen. De ladderliften van bott

De aerodynamisch gevormde onderdelen van geanodi-

zijn zeer geschikt voor het snel, eenvoudig en veilig

seerd aluminium beperken de luchtweerstand en het

opladen en afnemen van ladders die op het dak van het

windgeluid tot een minimum.

voertuig zijn opgeborgen.
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Imperialen

Basisdakdrager

Imperialen

Model

Citan

Citan

Vito

Vito

Sprinter

Bouwjaar

2012

2012

2014

2014

2006/2018**

Wielbasis mm

2313 / 2697 / 3081

3081

3200 / 3200 / 3430

3200 / 3200 / 3430

3250 / 3665 HA

Voertuiglengte

Alle

L3

Alle

Alle

L1 / L2

Voertuighoogte

H1

H1

H1

H1

H1

Uitvoering achter

Alle

Alle

Alle

Alle

Dubbele deuren

Aantal dragers

2

3

2

4

2

Art.nr.

35001026

35001027

35001088

35001089

35001041*

Model

Sprinter

Sprinter

Sprinter

Sprinter

Sprinter

Bouwjaar

2006/2018**

2006/2018**

2006/2018**

2006/2018**

2006/2018**

Wielbasis mm

3250 / 3665 HA

3665 HA

3250 / 3665 / 4325 /
4325L HA

3250 / 3665 / 4325 /
4325L HA

3665 / 4325 / 4325L HA

Voertuiglengte

L1 / L2

L2

Alle

Alle

L2 / L3 / L4

Voertuighoogte

H1

H1

H2

H2

H2

Uitvoering achter

Dubbele deuren

Dubbele deuren

Dubbele deuren

Dubbele deuren

Dubbele deuren

Aantal dragers

3

4

2

3

4

Art.nr.

35001042*

35001043*

35001044*

35001045*

35001046*

* Basis ladingdrager is niet geschikt voor glasvezel daken (superhoge daken), omdat er geen bevestigingspunten zijn voor het dakdragersysteem ** met overhang
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Imperialen

Zijsteunen

■■ voor extra montage aan de dwarsdrager van de basisdakdrager met 3 of 4 dwarsdragers

VE (stuk)

2

Art.nr.

35002034

Laadrol - passend voor basisdakdrager

Model

Vito

Vito

Vito

Sprinter

Sprinter

Bouwjaar vanaf

2014

2014

2014

2006 / 2018**

2006 / 2018**

Wielbasis mm

3430

3200 / 3200L

3430

3250 / 3665

3665 / 4325 / 4325L

Voertuiglengte

L3

L1 / L2

L3

L1 / L2

L2 / L3 / L4

Voertuighoogte

H1

H1

H1

H1

H2

Achter

Achterklep

Dubbele deuren

Dubbele deuren

Dubbele deuren

Dubbele deuren

Artikel-Nr.

35002025

35002025

35002031

35002033

35002032

53

Imperialen

Aluminium laadbuis voor lange onderdelen

■■ afsluitbare en breukbestendige stalen kap aan beide uiteinden
■■ Max. draagvermogen: 50 kg
■■ van poeder gecoat aluminium

Buis tot 2m

Buis tot 3 m

35002021

35002022

Imperialen

Uitvoering voor
Art.nr.

„Ik moet elke dag naar boven.
Dus zijn ladders voor mij onmisbaar.
Ze zijn veilig op het dak van mijn
bedrijfswagen ondergebracht.
Met de handige laadhulp van bott
heb ik ze bovendien snel af- en
opgeladen.“

54

Imperialen

Bagagedrager

Model

Citan

Citan

Citan

Vito

Vito

Bouwjaar vanaf

2012

2012

2012

2014

2014

Wielbasis mm

2313

2697

3081

3200

3200

Voertuiglengte

L1

L2

L3

L1

L1

Voertuighoogte

H1

H1

H1

H1

H1

Uitvoering achter

Dubbele deuren

Dubbele deuren

Dubbele deuren

Dubbele deuren

Achterklep

Bagagerek

1,25 x 2,0 m

1,25 x 2,2 m

1,25 x 2,6 m

1,40 x 3,0 m

1,40 x 2,8 m

Art.nr.

35001028

35001029

35001030

35001090

35001091

Model

Vito

Vito

Vito

Vito

Sprinter

Bouwjaar vanaf

2014

2014

2014

2014

2006/2018**

Wielbasis mm

3200L

3200L

3430

3430

3250

Voertuiglengte

L2

L2

L3

L3

L1

Voertuighoogte

H1

H1

H1

H1

H1

Uitvoering achter

Dubbele deuren

Achterklep

Dubbele deuren

Achterklep

Dubbele deuren

Bagagerek

1,40 x 3,2 m

1,40 x 3,0 m

1,40 x 3,4 m

1,40 x 3,2 m

1,60 x 3,2 m

Art.nr.

35001092

35001093

35001094

35001095

35001047*

Model

Sprinter

Sprinter

Sprinter

Sprinter

Sprinter

Bouwjaar vanaf

2006/2018**

2006/2018**

2006/2018**

2006/2018**

2006/2018**

Wielbasis mm

3250

3665

3665

4325

4325L

Voertuiglengte

L1

L2

L2

L3

L4

Voertuighoogte

H2

H1

H2

H2

H2

Uitvoering achter

Dubbele deuren

Dubbele deuren

Dubbele deuren

Dubbele deuren

Dubbele deuren

Bagagerek

1,60 x 2,8 m

1,60 x 4,0 m

1,60 x 3,4 m

1,60 x 4,4 m

1,60 x 4,8 m

Art.nr.

35001048*

35001049*

35001050*

35001051*

35001052*

* Basis ladingdrager is niet geschikt voor glasvezel daken (superhoge daken), omdat er geen bevestigingspunten zijn voor het dakdragersysteem ** met overhang
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Ladingbeveiliging

Ladingbeveiliging in een
handomdraai gemaakt

Veiligheid voor de
bestuurder en de lading

Aan alle voorschriften
voldaan

56

Veilig onderweg

Alle systeemcomponenten van de bott vario3 bedrijfs-

Zo borgt u uw vracht en uw uitrusting onder alle rijom-

wageninrichting bieden innovatie mogelijkheden voor

standigheden, zelfs wanneer u onderweg over slechte

een eenvoudige ladingbeveiliging. Daarmee wordt

wegen rijdt. In ons uitgebreide productassortiment zijn

al het materiaal en alle gereedschap veilig vastgezet.

de juiste middelen voor het beveiligen van de lading en

Ofwel met de beproefde Airline-montagerail of met

voor iedere toepassing opgenomen.

onze nieuwe C-Lash-bevestiging, waardoor het gebruik
heel eenvoudig wordt gemaakt. Met C-Lash bevestigt
u de spanband traploos en flexibel aan onze unieke
aluminium profielen.
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Ladingzekering

Ladingzekeringsrails met veiligheidsprofiel
Ladingzekering
■■ Contactvlakken met beschermrand, ideaal voor lading met gevoelige

oppervlakken
■■ Voor spanbanden met fitting
■■ Breedte 46 mm
■■ Tussenruimte 25 mm
■■ Belastbaar tot 500 daN (afhankelijk van de bevestigingswijze)
■■ Het groene beschermingsprofiel kan door LED-strips worden vervangen
■■ Incl. 2 eindkapjes ter bescherming

 Raillengte mm
Art.nr.

1000

1500

2000

3000

lineaire meter

67901014.98V

67901015.98V

67901016.98V

67901017.98V

67901018.98V

Ladingkoffer voor voertuigen met ladingzekeringsrails
Ladingzekering
■■ ideaal voor voertuigen met een bott vario3 bedrijfswageninrichting met

sjorelementenen/of ladingzekeringsrails

Veilig onderweg

■■ door het gebruik van spanbanden met fittingen kan de lading snel en

betrouwbaar aan de bevestigingspunten of ladingzekeringsrails in het
voertuig worden vastgezet
■■ set bestaande uit:
■■ 1x Systainer³ Organizer M 89
■■ 2x spanband 3,5 m met fitting en klem
■■ 2x spanband 3,5 m met fitting en ratel
■■ 6x pad voor ladingzekering
■■ 6x kantbeschermingspad
■■ incl. belangrijke informatie voor het beveiligen van de lading

 Afmetingen B x D x H mm
Art.nr.
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396 x 296 x 89
72610038.19V

Ladingzekering

Spanband met fitting en ratelmechanisme
Ladingzekering
■■ bott spanband in antracietgrijs
■■ Passend voor aluminium ladingzekeringsrails
■■ Breedte spanband 25 mm

 Lengte spanband

1000

2500

3000

3500

5000

2500

Uiteinde mm

130

130

130

500

500

500

Belastbaar daN

500

500

400

500

500

500

Art.nr.

62626005.19V

62626006.19V

62626069.19V

62626007.19V

62626008.19V

62626049.19V

mm

Spanband met fitting en klem
Ladingzekering
■■ bott spanband in antracietgrijs
■■ Passend voor aluminium ladingzekeringsrails
■■ Breedte spanband 25 mm

 Lengte spanband mm
Uiteinde mm

1000

2500

2500

3500

5000

130

130

500

500

500

Belastbaar daN

150

150

150

150

150

Art.nr.

62626009.19V

62626010.19V

62626050.19V

62626011.19V

62626012.19V
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Ladingzekering

Ladingnet
Ladingzekering
■■ Fijnmazig, geknoopt ladingnet
■■ Getest conform VDI 2700
■■ Maaswijdte 45 x 45 mm
■■ Belastbaar tot 400 daN
■■ Rondomlopende band met klemslot



Veilig onderweg

 Uitvoering

4x haak

4x fitting

4x haak

4x fitting

Afmetingen B x D mm

1250 x 730

1250 x 730

2290 x 1500

2290 x 1500

Art.nr.

62627006.19V

62627007.19V

62627008.19V

62627009.19V

Ladingnet
Ladingzekering
■■ Ter beveiliging van de lading in het voertuig en op de laadvloer
■■ Diefstalbeveiliging door middel van ondoorzichtig dekkleed
■■ Getest conform VDI 2700
■■ Belastbaar tot 200 daN
■■ Kleur: antracietgrijs


 Uitvoering

4x spanbandslot
met platte haak

4x spanbandslot
met fitting

6x spanbandslot
met platte haak

6x klemslot
met fitting

Afmetingen B x D mm

1250 x 730

1250 x 730

2290 x 1500

2290 x 1500

Art.nr.

62627010.19V

62627011.19V

62627012.19V

62627013.19V
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Ladingzekering

61

Ladingzekering

Scheppen- en gereedschaphouder voor de achterdeuren
Ladingzekering
■■ Te gebruiken voor lichte onderdelen zoals aluminium ladders, bezems,

scheppen en ander gereedschap
■■ Achterwand met perfo-gaten
■■ Bevestiging van de lading door middel van 10 perfo haken

en 2 rubberbanden
■■ Incl. 2 in hoogte verstelbare bevestigingsprofielen voor montage

van de houder voor scheppen aan de voertuigdeur (alleen bij varianten

Veilig onderweg

met hoog dak)

 Afmetingen B x D x H mm
Art.nr.

62

500 x 240 x 1500
63502048.97V

Ladingzekering

Spansluiting
Ladingzekering
■■ Voor het snel en veilig bevestigen van smalle en lange onderdelen
■■ Materiaal: verzinkt staalplaat
■■ Spanband: Rubber, zwart

Afmetingen B x D x H mm

150 x 40 x 40

150 x 40 x 40

Art.nr.

63003041.51V

63003042.51V

Ladderhouder, 3-delig
Ladingzekering
■■ 3-delig, voor enkele en dubbele ladders
■■ Voor bevestiging aan de dakbalk in de auto via centraal kantelmechanisme
■■ Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Uitvoering

Passend voor ladderbomen van 70 tot 100 mm

Passend voor ladderbomen van 130 tot 160 mm

Afmetingen B x D x H mm

46 x 300 x 130

46 x 300 x 130

Art.nr.

63003083.19V

63003084.19V
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Ladingzekering

Stamperhouder met spanband
Ladingzekering
■■ Voor een veilig transport van trilstampers in bestelwagens of op de laadvloer
■■ Passend voor stamperhouders B x D: 280 x 330 - 350 mm
■■ Hoogte van de greep instelbaar
■■ Incl. Spanband

Veilig onderweg

 Afmetingen B x D x H mm

315 x 560 x 930

Art.nr.

07002234.19

Verstelbare spanstang
Ladingzekering
■■ Als transportbeveiliging van grote voorwerpen
■■ Snel verstelbaar zonder gereedschap
■■ 4 varianten met verschillende hoogtes
■■ Ter indicatie: blokkeerkracht BC x 4 = max. toel. gewicht van de lading voor

achterwaartse ladingzekering
■■ Vanaf een lengte van 1.550 mm met rubberrand rondom, in het onderste

deel, om wegglijden te voorkomen, dus nog meer veiligheid voor de lading.

 Lengte spanstang mm

650-900

1050-1550

1550-2050

2000-2500

Blokkeerkracht BC daN

300

300

300

160

Art.nr.

85001041

85001039

85001013

85001040
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Ladingzekering

spanstang plus
Ladingzekering
■■ Als transportbeveiliging van grote voorwerpen
■■ Snel verstelbaar zonder gereedschap
■■ Eenvoudige bediening door klik-vergrendeling bij het plaatsen
■■ Voor het plaatsen van de spanstang is geen axiale voorspankracht nodig,

dus geen extra druk op het dak of de zijwand
■■ Kan zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt
■■ Gelijkmatig contactvlak over de hele lengte
■■ Doorlopende, gelijkmatige diameter van de spanstang, dus sluit vlak aan

met het te transporteren materiaal
■■ Rubberrand rondom om wegglijden te voorkomen, dus nog meer veiligheid

voor de lading.

 Lengte spanstang mm

650-800

800-1000

1000-1400

1400-2050

1700-2500

Blokkeerkracht
BC daN

450-300

450-300

350-250

300-150

300-100

Art.nr.

85001118

85001119

85001120

85001121

85001122

Set spanstanghouders
Ladingzekering
■■ Voor het veilig en ruimtebesparend opbergen van 2 of 4 spanstangen
■■ Passend voor bott spanstangen en spanstangen plus
■■ Voor montage aan vastzetrails op de zijwanden in het voertuig

of aan het dak
■■ Poedergecoat staalplaat
■■ Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

 Uitvoering

Voor 2 spanstangen

Voor 4 spanstangen

Afmetingen B x D x H mm

85 x 75 x 120

85 x 75 x 270

Art.nr.

63003086.19

63003087.19
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Ladingzekering

Veiligheidsmat
Ladingzekering
■■ Voor steun onder de lading
■■ Wrijvingscoëfficiënt volgens VDI-richtlijn 2700 met DEKRA testcertificaat
■■ Vlamwerend Bfl-S1 volgens EN 13501
■■ Antislip, vormvast, sterk, duurzaam, lekvrij, bestand tegen olie en vet,

afwasbaar tot 60°C
■■ Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Veilig onderweg

■■ Inclusief houder (114 x 114 x 500)

 Uitvoering

incl. houder

-

incl. houder

-

Afmetingen B x D x H mm

620 x 820 x 5

620 x 820 x 5

1220 x 820 x 5

1220 x 820 x 5

Art.nr.

61302001.19V

61302002.19V

61302003.19V

61302004.19V
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Ladingzekering

Ladingbeveiligingspad
Ladingzekering
■■ Ladingbeveiligingspad voor steun onder de lading
■■ Wrijvingscoëfficiënt volgens VDI-richtlijn 2700 met DEKRA testcertificaat
■■ Vlamwerend Bfl-S1 volgens EN 13501
■■ Antislip, vormvast, sterk, duurzaam, lekvrij, bestand tegen olie en vet,

afwasbaar tot 60°C
■■ Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)
■■ Als optie verkrijgbaar met insteekhouder van geanodiseerd aluminium

(160 x 45 x 160 mm)

 Uitvoering


VE

incl. houder

-

6

6

Afmetingen B x D x H mm

160 x 45 x 160

152 x 152 x 5

Art.nr.

61302006.19V

61302007.19V

Single sjorpunt -oo- opbouw
Ladingzekering
■■ voor een snelle en eenvoudige ladingbeveiliging
■■ voor de montage aan bott vario3 bedrijfswageninrichtingen, passend voor

de T-groeven van het bott vario3 zijdeel en vele systeemcomponenten
■■ met Airline-gaten -oo- voor spanbanden met fitting

 Afmetingen B x D x H mm
Art.nr.

29 x 16 x 112
72610028.19V
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Ladingzekering

spanband
Ladingzekering
■■ Maakt een snelle en makkelijke zekering van de lading mogelijk.
■■ Voor montage aan bott vario3 bedrijfswageninrichtingen,

zijdelings aan het zijdeel.
■■ Inhoud:
■■ 1 x spanban (-C-) met klemsluiting
■■ 2 x sjoroog (-C-) opbouw
■■ bott band in antraciet grijs
■■ bandbreedte 25 mm

 Uitvoering

Spanband C-Lash opbouw

Lengte spanband mm

1000

2500

Uiteinde mm

100

100

Belastbaar daN

100

100

Art.nr.

72610034.19V

72610035.19V

Spanband C-Lash inbouw

Spanband C-Lash inbouw

 Uitvoering

Veilig onderweg

Spanband C-Lash opbouw

Lengte spanband mm

1000

2500

Uiteinde mm

100

100

Belastbaar daN

100

100

Art.nr.

72610030.19V

72610031.19V

Spanband C-Lash tussengebouw

Spanband C-Lash tussengebouw

1000

2500

 Uitvoering
Lengte spanband mm
Uiteinde mm

100

100

Belastbaar daN

100

100

Art.nr.

72610041.17V

72610042.17V

 Uitvoering

Spanband met C-Lash en klem

Spanband met C-Lash en klem

Spanband met C-Lash en klem

Lengte spanband mm

700

1000

2500

Uiteinde mm

100

100

100

Belastbaar daN

50

50

50

Art.nr.

62626099.19V

62626095.19V

62626096.19V
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Ladingzekering

Spanband met oprolautomaat
Ladingzekering
■■ Voor het snel en eenvoudig vastzetten van de lading
■■ Uitvoering met fitting zonder uiteinde, om in de inrichting van de

bedrijfswagen te schroeven
■■ Spanband in zwart
■■ Breedte spanband 25 mm
■■ Lengte spanband 2.000 mm

 Uitvoering

Haak - haak

Fitting - om vast te schroeven

Fitting - fitting

Uiteinde mm

200

–

200

Belastbaar daN

125

125

125

Art.nr.

62626062.90

62626061.90

62626065.90
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Ladingzekering

Vloeroog
Ladingzekering
■■ Verzinkt staalplaat
■■ Voor verzonken inbouw
■■ Incl. Bevestigingsmateriaal

 Uitvoering

Vloer ogen

Vloer ogen

104 x 70 x 12

145 x 100 x 17

63003033.51V

63003034.51V

Veilig onderweg

Afmetingen B x D x H mm
Art.nr.
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Ladingzekering

Spanband met haak en ratelmechanisme
Ladingzekering
■■ bott spanband in antracietgrijs
■■ Universele haken voor rails en vloerogen
■■ Breedte spanband 25 mm

 Lengte spanband mm

3000

5000

Uiteinde mm

130

500

Belastbaar daN

400

650

Art.nr.

62626067.19V

62626033.19V

Spanband met brede band
Ladingzekering
■■ bott spanband in antracietgrijs
■■ Breedte spanband 50 mm

 Uitvoering

Draadhaak

Karabijnhaak

Lengte spanband mm

5000

5000

Uiteinde mm

500

500

Belastbaar daN

750

750

Art.nr.

62626089.19

62626091.19

71

Ladingzekering

Band met ogen en klem
Ladingzekering
■■ bott band met ogen in antracietgrijs
■■ Breedte spanband 25 mm

 Lengte spanband mm

2500

300

300

Art.nr.

62626037.19V

62626039.19V

Veilig onderweg

1000

Belastbaar daN
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Ladingzekering

Spanband met karabijnhaak
Ladingzekering
■■ bott spanband in antracietgrijs
■■ Breedte spanband 25 mm

 Uitvoering

Ratel

Ratel

Ratel

Lengte spanband mm

2500

3500

5000

Uiteinde mm

250

500

500

Belastbaar daN

650

650

650

Art.nr.

62626075.19

62626076.19

62626077.19

 Uitvoering

Klemmen

Klemmen

Klemmen

Lengte spanband mm

2500

3500

5000

Uiteinde mm

250

500

500

Belastbaar daN

150

150

150

Art.nr.

62626081.19

62626082.19

62626083.19
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Toebehoren

Mobiele werkplek

Opslag en
bevestiging
van kleine
onderdelen

Altijd perfect
georganiseerd

74

Opties voor elke behoefte

Op de volgende pagina’s vindt u vele praktische hulp-

want hierdoor worden niet alleen de inzittenden in

middelen voor uw dagelijkse werk met het servicevoer-

gevaar gebracht, maar ook de andere verkeersdeelne-

tuig, evenals informatie over het vastzetten en

mers.

organiseren van de uitrusting en het materiaal. Zo kunt
u met uw bott vario3 bedrijfswageninrichting altijd
betrouwbaar en snel werken. Bovendien komt u dan bij
een onverwachte politiecontrole niet voor verrassingen
te staan. Ordehandhavers zijn bijzonder nauwgezet als
het om een slordig beveiligde lading gaat. En terecht:

In ons programma vindt u voor iedere behoefte een
ruim aanbod aan elementen waarmee u uw uitrusting
in iedere uitvoering of afmeting veilig kunt opbergen
en bovendien ook weer snel kunt bereiken als u het
nodig heeft.
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Toebehoren

Uitklapbaar werkblad
Toebehoren

Opties voor elke behoefte

 Uitvoering

■■

voor het bewerken van materiaal buiten de auto

■■

werkblad natuurlijk beuken multiplex en kruisgewijs verlijmd,
geolied

■■

geschikt voor bankschroeven met een bekbreedte
tot max. 125 mm

zonder bankschroef

met bankschroef
(bekbreedte 125 mm)

met draaiplateau en bankschroef
(bekbreedte 125 mm)

Afmetingen B x D x H mm

125 x 285 x 895

220 x 285 x 895

240 x 285 x 895

Art.nr.

71220042.19V

71220043.19V

71220044.19V
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Toebehoren

Gasflessenset met spanband
Toebehoren

 Uitvoering

■■

voor het veilig vervoeren van gasflessen

■■

lengte van spanband 1.000 mm

■■

belastbaar tot 500 daN

met 1 bevestigingsrail en 1 spanband
met ratel

met 1 bevestigingsrail en 1 spanband
met ratel

met 1 bevestigingsrail en 1 spanband
met ratel

Voor systeemdiepte mm

264

376

488

Afmetingen B x D x H mm

21 x 264 x 46

21 x 376 x 46

21 x 488 x 46

Art.nr.

72615001.19V

72615002.19V

72615003.19V

met 2 bevestigingsrails en
2 spanbanden met ratel

met 2 bevestigingsrails en
2 spanbanden met ratel

met 2 bevestigingsrails en
2 spanbanden met ratel

Voor systeemdiepte mm

264

376

488

Afmetingen B x D x H mm

21 x 264 x 46

21 x 376 x 46

21 x 488 x 46

Art.nr.

72615004.19V

72615005.19V

72615006.19V

 Uitvoering
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Toebehoren

Be- en ontluchting voor de voertuigbodem
Toebehoren

 Uitvoering

■■

Voor de ontluchting van de wagenbodem bij
het transport van gasflessen

■■

Kunststof: antraciet

■■

Vereiste uitsparing Ø 89 mm

■■

Uitsparing voor de afdekking met houten
voertuigbodem Ø 89 mm

■■

Met DEKRA-certificaat

Be- en ontluchting
110 x 110 x 100

Art.nr.

63502055.19V

Opties voor elke behoefte

Afmetingen B x D x H mm
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Toebehoren

Be- en ontluchting voor de voertuigbodem
Toebehoren

 Afmetingen B x D x H mm
Art.nr.

■■

Voor de ontluchting van de wagenbodem bij het transport
van gasflessen

■■

Verzinkt staalplaat

■■

Met waterafvoer en -schacht

■■

Noodzakelijke uitsparing 130 x 130 mm

164 x 164 x 80
08032021

Ontluchtingselement voor voertuigzijwand en -dak
Toebehoren

 Uitvoering

■■

Voor de ontluchting van het dak en de
zijkanten bij het transport van gasflessen

■■

Kunststof: antraciet

■■

Voor uitsparing Ø 54 mm

■■

Wasstraatbestendig door de geringe
bouwhoogte

■■

Incl. bevestigingsklem

■■

Met DEKRA-certificaat

Ontluchtingselement

Afmetingen B x D x H mm

94 x 140 x 40

Art.nr.

63502054.19V
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Toebehoren

Ontluchtingselement voor voertuigzijwand en -dak
Toebehoren

 Afmetingen B x D x H mm

Opties voor elke behoefte

Art.nr.

■■

voor de ventilatie in dak en zijkanten bij het transportvan
onder druk staande gasflessen

■■

kunststof: zwart

■■

voor slobgat 76 x 216 mm

■■

wasstraatbestendig door de geringe bouwhoogte

205 x 355 x 50
80833215.10V

Gasflessenkast
Toebehoren

 Afmetingen B x D x H mm
Art.nr.

80

■■

ergonomische bediening door het volledig uittrekbare legbord
met gasflessen

■■

veilige opslag van de gasflessen door de geïntegreerde
ladingzekeringsrails (-oo-)

■■

opslag en vervoer volgens voorschrift door de ontluchtingsopening
in de bodem van de kast en deurafdichting rondom

■■

voor de montage in een systeemveld van een bott vario3
bedrijfswageninrichting

590 x 366 x 800
70001001.19V

Toebehoren

Insteekhouders
Toebehoren

 Uitvoering

■■

Geanodiseerd aluminium

■■

Voor het opnemen van documenten en andere spullen

Lange onderdelen

Lange onderdelen

DIN-verbanddozen

DIN A4 staand

DIN A4 schuin

Vanaf systeemdiepte
mm

264

264

264

264

376

Afmetingen
B x D x H mm

114 x 114 x 500

76 x 76 x 500

175 x 93 x 230

215 x 85 x 275

256 x 300 x 300

Art.nr.

62530004.97V

62530005.97V

62530003.97V

62530001.97V

62530006.97V

81

Toebehoren

Sjorbandvak
Toebehoren
■■

Opties voor elke behoefte

 Afmetingen B x D x H mm
Art.nr.

82

ideaal voor voertuigen met een bott vario3 bedrijfswageninrichting

300 x 0 x 265
14014066

Toebehoren

bott vario CarOffice
Toebehoren

 Afmetingen B x D x H mm
Art.nr.

■■

Praktische mogelijkheid om kantoormiddelen op te bergen

■■

Zorgt voor orde op de bijrijdersplaats

■■

Met twee insteekhouders voor brochures, catalogi en andere
documenten

■■

Snel uit te nemen opbergbox voor onderdelen

■■

Opklapbaar, antislip schrijfvlak met magneethouder en
geïntegreerde flessenhouder

■■

Eenvoudige en veilige bevestiging op de bijrijdersplaats met
behulp van de veiligheidsgordel en een variabel instelbare
hoofdsteunadapter

340 x 520 x 690
63003098.19V

Documenthouder
Toebehoren

 Uitvoering

■■

Lichte documenthouder van kunststof voor het opbergen van
documenten, brochures en kleine mappen

■■

DIN A4 landscape

■■

Incl. beletteringsclip voor de kleurcodering

■■

Gatenpatroon afgestemd op het perfo-gatenraster in de bott vario
zijdelen, voor een snelle montage zonder te boren

DIN A4 landscape

Vanaf systeemdiepte mm

376

Afmetingen B x D x H mm

340 x 100 x 213

Art.nr.

14014028.19
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Toebehoren

Universele houder voor veiligheidshelm
Toebehoren

Opties voor elke behoefte

 Afmetingen B x D x H mm

■■

Universeel instelbaar voor verschillende maten en modellen

■■

Geschikt voor montage aan b
ott vario zijdelen of geperforeerde platen

■■

Materiaal: aluminium

256 x 0 x 281

Art.nr.

63003130.97

TiltBox
Toebehoren

 Uitvoering

■■

Voor montage aan geperforeerde platen en bott vario-zijdelen

■■

Incl. 1 scheidingswand, belastbaarheid tot 4 kg

TiltBox

TiltBox

Scheidingswand TiltBox

VE

1

8

1

Afmetingen B x D x H mm

304 x 147 x 196

304 x 147 x 196

3 x 106 x 171

Art.nr.

14014060.19V

14014063.19V

14014065
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Toebehoren

perfo-rondhouder schuin

perfo-rondhouder schuin

Toebehoren

Toebehoren

■■

passend voor bott vario3 bedrijfswageninrichtingen voor de
montage de zijkant van het bott vario3 zijdeel

■■

passend voor bott vario3 bedrijfswageninrichtingen voor de
montage de zijkant van het bott vario3 zijdeel

■■

poedergecoat staalplaat

■■

poedergecoat staalplaat

■■

kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

■■

kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



Uitvoering

Voor spuitbussen
tot max. Ø 68 mm

VE



Uitvoering

Voor patronen
tot max. Ø 50 mm

1 stuk met 3 uitsparingen

VE

1 stuk met 4 uitsparingen

Afmetingen B x D x H mm

100 x 230 x 159

Afmetingen B x D x H mm

100 x 230 x 159

Art.nr.

72530003.19V

Art.nr.

72530002.19V

Opbergbox voor zijkant
Toebehoren

 Voor systeemdiepte mm

■■

voor het opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal

■■

passend voor bott vario3 bedrijfswageninrichtingen voor de
montage de zijkant van het bott vario3 zijdeel

■■

incl. Bevestigingsmateriaal

■■

poedergecoat staalplaat

■■

kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

376

488

Afmetingen B x D x H mm

100 x 376 x 100

100 x 488 x 100

Art.nr.

73003002.19V

73003003.19V
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Toebehoren

Houder met 2 pylonen

Opties voor elke behoefte

Toebehoren

 Afmetingen B x D x H mm
Art.nr.

■■

houder van geanodiseerd aluminium

■■

voor montage aan bott vario-zijdelen

■■

2 pylonen met knipper- en continu verlichting

■■

inclusief bewaartasje

300 x 132 x 310
63003122.97V

Opvouwbare bak
Toebehoren

 Uitvoering

■■

inhoud 30 liter

■■

neemt opgevouwen slechts weinig ruimte in beslag

■■

snel in elkaar zetten door klittenbandsluitingen

■■

bijzonder stevig door geïntegreerde verstevigingsplaten

■■

lekdicht en bestand tegen vele chemicaliën en oliesoorten

■■

ook ideaal als noodmaatregel voor het opvangen van olie uit
bouw-, landbouw- en bosbouwmachines of andere lekkage

■■

insteekhouder van geanodiseerd aluminium voor montage aan het
bott vario3 zijdeel

met documenthouder

Vanaf systeemdiepte mm

488

Afmetingen B x D x H mm

437 x 43 x 600

Art.nr.

72530021.97V

86

Toebehoren

Kofferhouder voor varioSort en varioCase M
Toebehoren

 Uitvoering

■■

Gelakte staalplaat

■■

Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Kofferhouder

Vanaf systeemdiepte mm

376

Afmetingen B x D x H mm

100 x 371 x 0

Art.nr.

72103032.19V

Boxenlegbord met bottBoxen voor scheidingswand
Toebehoren

 Afmetingen B x D x H mm
Art.nr.

■■

Kan direct op de scheidingswand of op een perfoplaat gemonteerd
worden

■■

Legbord van aluminium

■■

Incl. 7x bottBoxen M1

920 x 128 x 67
62533403.19V
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Toebehoren

Waterpashouder
Toebehoren

 Afmetingen B x D x H mm

voor het transport van lange onderdelen zoals waterpassen
of reien

■■

voor montage aan bott bakken en langgoedbakken

■■

met klittenband en fixeerbout

■■

VE 2

■■

poedergecoat staalplaat

■■

kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

94 x 32 x 58

Art.nr.

Opties voor elke behoefte

■■

73508001.19V

Handgreep
Toebehoren

 Uitvoering

geelgroen

■■

Voor een veilige instap in het voertuig

■■

Voor montage nabij de schuif- of achterdeuren

■■

Afstand tussen gaten 408 mm

■■

Kleuren: geelgroen (RAL 6018) antracietgrijs (RAL 7016)

antracietgrijs

Afmetingen B x D x H mm

40 x 75 x 435

40 x 75 x 435

Art.nr.

80701007.17

80701007.19
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Toebehoren

89

Toebehoren

Slanghouder

Opties voor elke behoefte

Toebehoren

 Uitvoering

■■

Voor het opruimen van slangen en kabels

■■

Van aluminium spuitgietwerk

Slanghouder S

Slanghouder M

Slanghouder L

Slanghouder X

Vanaf systeemdiepte mm

264

264

376

376

Afmetingen B x D x H mm

190 x 70 x 145

265 x 105 x 200

350 x 145 x 255

415 x 190 x 305

Art.nr.

14050001

14050002

14050003

14050004

Jerrycan houder
Toebehoren

 Uitvoering

■■

Passend voor kunststof jerrycans
van 5 l of stalen jerrycans van 10 of 20 l

■■

Voor jerrycan van 5 l van geanodiseerd aluminium

■■

Voor 10 l-/20 l-jerrycan:
van gemoffeld staalplaat RAL 7016

■■

Inclusief klemslot voor het vastzetten
van de jerrycans tijdens transport

1x 5 l

1x 10 l / 20 l

3x 10 l / 20 l

Afmetingen B x D x H mm

163 x 311 x 215

173 x 342 x 243

518 x 342 x 243

Art.nr.

63003007.97V

63003008.19V

63003009.19V
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Toebehoren

Transportwagen
Toebehoren

 Afmetingen B x D x H mm
Art.nr.

■■

Stabiele constructie van aluminium en kunststof

■■

Transportplatform ca. B 490 x D 270 mm

■■

Wielen en platvorm inklapbaar/uitschuifbare handgreep

■■

Inclusief rubber spanband voor het vastzetten van de goederen

■■

Maximale belasting 125 kg

490 x 60 x 755
63003026.90V

Transportwagenhouder
Toebehoren

 Uitvoering

■■

Passend voor de bott transportwagen

■■

Voor montage aan scheidingwanden en vario-zijdelen

■■

Incl. bevestigingsmateriaal

■■

Materiaal: Staalplaat

■■

Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Transportwagenhouder

Vanaf systeemdiepte mm

488

Afmetingen B x D x H mm

500 x 72 x 80

Art.nr.

63502064.19V
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Toebehoren

Langgoedbak
Toebehoren

Opties voor elke behoefte

 max. nummer Sjoroog (-C-) installatie

4

■■

voor de opslag en het vervoer van lange onderdelen

■■

gemakkelijk laden en lossen van buitenaf, zonder het voertuig
te betreden

■■

combineerbaar met spanband C-Lash (-C-) met enkelvoudig
bevestigingspunt (-C-) inbouw voor een optimale ladingbeveiliging

■■

Lengte traploos instelbaar

■■

Hoogte: 100 mm

■■

Draagvermogen: 30 kg

5

7

10
264

Systeemdiepte mm

264

264

264

Afmetingen B x D x H mm

2046 x 264 x 100

2158 x 264 x 100

2158 x 264 x 100

3614 x 264 x 100

Art.nr.

72533172.97V

72533173.97V

72533174.97V

72533175.97V

 max. nummer Sjoroog (-C-) installatie

4

5

7

Systeemdiepte mm

376

376

376

Afmetingen B x D x H mm

2046 x 376 x 100

2158 x 376 x 100

2158 x 376 x 100

Art.nr.

72533176.97V

72533177.97V

72533178.97V
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Toebehoren

Volledig uittrekbare laadvloer
Toebehoren
■■

Soepele uittrekbare geleider voor zware belasting met een
draagvermogen van 200 kg

■■

Ergonomische toegang tot geladen goederen door volledig
uittrekbare geleiding

■■

Door de vergrendeling in geopende toestand kunnen ook zware of
onhandige voorwerpen gemakkelijk geladen en gelost worden

■■

Flexibele ladingzekering door geïntegreerde ladingzekeringsrails
met Airline-profiel aan beide kanten

■■

Eenvoudige en veilige bediening door grote, ergonomische
handgreep

■■

Robuuste constructie van licht aluminium en stevig staalplaat,
met anti slip plaat van kunststof

■■

Kan direct op de vloer van het voertuig gemonteerd worden

■■

Hoogte 101 mm

 Breedte mm

492

492

492

Diepte mm

716

940

1388

Afmetingen laadgebied B x D mm

420 x 622

420 x 846

420 x 1294

Art.nr.

71220021.19V

71220022.19V

71220023.19V

 Breedte mm

716

716

716

Diepte mm

716

940

1388

Afmetingen laadgebied B x D mm

646 x 622

646 x 846

646 x 1294

Art.nr.

71220024.19V

71220025.19V

71220026.19V

 Breedte mm

940

940

940

Diepte mm

716

940

1388

Afmetingen laadgebied B x D mm

870 x 622

870 x 846

870 x 1294

Art.nr.

71220027.19V

71220028.19V

71220029.19V

 Breedte mm

1164

1164

1164

Diepte mm

716

940

1388

Afmetingen laadgebied B x D mm

1094 x 622

1094 x 846

1094 x 1294

Art.nr.

71220030.19V

71220031.19V

71220032.19V
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Schuifladenindeling

Scheidings- en steekwanden

Kleingoedbakjes

Kleine delen
veilig en geordend
opgeborgen

94

Nooit meer hoeven zoeken

In de schuifladen in de bott vario³ bedrijfswageninrich-

Wij bieden u vele mogelijkheden om uw schuifladen in

ting is uw materiaal perfect georganiseerd. Ze zorgen

het interieur onder te brengen. Scheidings- en steek-

voor het nodige overzicht van het gereedschap en

wanden structureren de schuiflade voor een overzich-

kleine onderdelen en houden het veilig opgeborgen.

telijke indeling. Kleingoedbakjes doen dat ook, maar

Zo kan er ook bij een wilde rit niets in uw laadruimte

hebben bovendien het voordeel dat ze inclusief de

rondslingeren. Plaats uw schuifladen gewoon daar

onderdelen gewoon uitgenomen kunnen worden. Zo

waar ze het beste passen en u snel toegang tot uw

heeft u altijd alles bij de hand. U kunt de kleingoedbak-

materialen heeft. De licht bewegende en sterke

jes beletteren, zodat u altijd het overzicht over de in-

uitneembare legborden bieden een uitstekend draag-

houd behoudt.

comfort tot wel 70 kg.
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Toebehoren

Schuifladenindeling

Scheidings- en steekwanden

Kleingoedbakjes

■■ van aluminium

■■ voor een individuele indeling van de schuiflade

■■ 2 houders per scheidings-/steekwand

■■ afgeronde hoeken voor het uitnemen van kleine onderdelen

■■ Hoogte 68 mm voor schuifladen hoogte van 100/125 mm

■■ het uitnemen van losse bakjes is mogelijk

■■ Hoogte 118 mm voor schuifladen hoogte vanaf 150 mm

■■ kleur: lichtgrijs (RAL 7035)
■■ Hoogte 68 mm

96

Schuifladenindeling

Andere oplossingen
■■ schuimrubber inlays voor kwalitatief hoogwaardig gereedschap
■■ aflegbakken
■■ inlays voor schuifladen
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Koffersystemen

Gekoppelde toepassingen

Verbindt werkplaats,
bedrijfswagen en
bouwplaats met elkaar

Perfect geïntegreerd

Stapelbaar

Bediening met
één hand

98

Systainer 3 verbindt

Met de praktische en robuuste systeemkoffer orga-

De Systainer3 voldoet aan een alom bekende markt-

niseert u op een slimme manier uw kleine onderdelen

standaard, die ook uitstekend in de bott vario3 bedrijfs-

en verbruiksmateriaal. In de Systainer transporteert u

wageninrichting geïntegreerd kan worden. Festool,

alles gemakkelijk en veilig naar de gebruikslocatie. In

Tanos en bott ontwikkelden het mobiliteitsconcept ge-

de bedrijfswageninrichting kan de koffer net als een

zamenlijk, om de perfecte servicekoffer aan te kunnen

schuiflade in de passende geleiderails worden gescho-

bieden. De koffers zijn stapelbaar en kunnen aan elkaar

ven. Voor de bott bedrijfsinrichtingen zijn passende

worden gekoppeld. De Systainer3 beschikt tevens over

inschuifrails verkrijgbaar, zodat u uw Systainer3 perfect

de mogelijkheid, de inhoud aan de voorkant door mid-

en overzichtelijk in zowel de werkplaats als in het ser-

del van etiketten in creditkaartformaat aan te geven.

3

vicevoertuig kunt onderbrengen.

99

Toebehoren

K offersystemen

■■ Optimale oplossingen voor alle toepassingen door een breed productaanbod en uitgebreide toebehoren.
■■ Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse uitsparingen voor geleiderails.
■■ Efficiënt werken door een nette en overzichtelijke opslag van machines, kleine onderdelen en verbruiksmaterialen.
■■ Maximale mobiliteit op de bouwplaats en in het bedrijf.
■■ Alle koffers in maat M zijn exact afgestemd op de bott vario3-systeembreedte 478-4, de koffers in maat L op de bott vario3-systeembreedte 590-5.
■■ Ideaal in combinatie met de bott vario3-kofferplank. Deze is volledig uittrekbaar en maakt zo een efficiënte en onbeperkte toegang tot de inhoud

van de koffer mogelijk, zonder dat de koffer uit de bedrijfswageninrichting genomen hoeft te worden.

100

Koffersystemen

Systainer3
■■ Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen

en vervoeren van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
■■ T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen

met slechts een draai
■■ Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard

creditkaartformaat in het front
■■ Stapelbaar en koppelbaar met andere Systainer-producten
■■ Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
■■ Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
■■ Materiaal: ABS

Systainer3 Organizer
■■ Door het transparante deksel altijd een goed zicht op de inhoud

waardoor de zoektijden tot een minimum worden beperkt
■■ T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met

slechts een draai
■■ Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard

creditkaartformaat in het front
■■ Stapelbaar en koppelbaar met andere Systainer-producten
■■ Draagvermogen: 20 kg

bott varioCase
■■ Servicekoffer van licht aluminium of sterk staalplaat
■■ Veelzijdige gebruiksmogelijkheden door de uitgebreide toebehoren
■■ Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
■■ Draagvermogen: 20 kg
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Koffersystemen Systainer³ M

Systainer³ M Lege koffer
Koffersystemen Systainer³ M
■■

Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes
opbergen en vervoeren van machines, handgereedschap, kleine
onderdelen en verbruiksmateriaal

■■

Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen
en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor
geleiderails

■■

T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen
met slechts een draai

■■

Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard
creditkaartformaat aan de voorkant

■■

stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten

■■

Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg

■■

Draagvernogen (in gekoppelde toestand): 40 kg

■■

Materiaal: ABS



Systainer³ M 112

Systainer³ M 137

Systainer³ M 187

Uitvoering

Handgreep

Handgreep

Handgreep

Indeling

leeg

leeg

leeg

Afmetingen B x D x H mm

396 x 296 x 112

396 x 296 x 137

396 x 296 x 187

Art.nr.

72520003.19V

72520004.19V

72520005.19V

Benaming

Systainer³ M 237

Systainer³ M 337

Systainer³ M 437

Uitvoering

Uittrekhulp

Uittrekhulp

Uittrekhulp

Indeling

leeg

leeg

leeg

Afmetingen B x D x H mm

396 x 296 x 237

396 x 296 x 337

396 x 296 x 437

Art.nr.

72520006.19V

72520007.19V

72520008.19V

Toebehoren

Benaming
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Koffersystemen Systainer³ M

Systainer³ M 112 met universele inlay
Koffersystemen Systainer³ M
■■

Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes
opbergen en vervoeren van kleine onderdelen en
verbruiksmateriaal

■■

Gevuld met universele inlay met 10 verschillende vakken en
afdekinlay

■■

Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen
en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor
geleiderails

■■

T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen
met slechts een draai

■■

Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard
creditkaartformaat aan de voorkant

■■

stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten

■■

Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg

■■

Draagvernogen (in gekoppelde toestand): 40 kg

■■

Materiaal: ABS

Benaming

Systainer³ M 112

Indeling

Universele inlay met 10 vakken

Afmetingen B x D x H mm

396 x 296 x 112

Art.nr.

72520027.19V
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Koffersystemen Systainer³ M

Systainer³ M met vakverdeling
Koffersystemen Systainer³ M
■■

Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes
opbergen en vervoeren van handgereedschap, kleine onderdelen
en verbruiksmateriaal

■■

Gevuld met vakindelingsset, voor de indeling van koffers in
max. 6 identieke vakken

■■

Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen
en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor
geleiderails

■■

T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen
met slechts een draai

■■

Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard
creditkaartformaat aan de voorkant

■■

stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten

■■

Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg

■■

Draagvernogen (in gekoppelde toestand): 40 kg

■■

Materiaal: ABS



Systainer³ M 237

Systainer³ M 337

Systainer³ M 437

Uitvoering

Uittrekhulp

Uittrekhulp

Uittrekhulp

Indeling

Verdeelset

Verdeelset

Verdeelset

Afmetingen B x D x H mm

396 x 296 x 237

396 x 296 x 337

396 x 296 x 437

Art.nr.

72520047.19V

72520048.19V

72520049.19V

Toebehoren

Benaming
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Koffersystemen Systainer³ M

met rasterinlay
Koffersystemen Systainer³ M



■■

Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes
opbergen en vervoeren van handgereedschap, kleine onderdelen
en verbruiksmateriaal

■■

Gevuld met een onderkussen, rasterinlays (raster van 25 mm) en
afdekinlay voor het creëren van individuele inlays

■■

Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen
en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor
geleiderails

■■

T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen
met slechts een draai

■■

Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard
creditkaartformaat aan de voorkant

■■

stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten

■■

Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg

■■

Draagvernogen (in gekoppelde toestand): 40 kg

■■

Materiaal: ABS

Benaming

Systainer³ M 112

Systainer³ M 137

Systainer³ M 187

Uitvoering

Handgreep

Handgreep

Handgreep

Indeling

1x Inlegkussen gekruist
1x Raster inlay
1x Beklede deksel

1x Inlegkussen
2x Raster inlay
1x Beklede deksel

1x Inlegkussen
4x Raster inlay
1x Beklede deksel

Afmetingen B x D x H mm

396 x 296 x 112

396 x 296 x 137

396 x 296 x 187

Art.nr.

72520038.19V

72520039.19V

72520040.19V

 Benaming

Systainer³ M 237

Systainer³ M 337

Systainer³ M 437

Uitvoering

Uittrekhulp

Uittrekhulp

Uittrekhulp

Indeling

1x Inlegkussen
6x Raster inlay
1x Beklede deksel

1x Inlegkussen
10x Raster inlay
1x Beklede deksel

1x Inlegkussen
14x Raster inlay
1x Beklede deksel

Afmetingen B x D x H mm

396 x 296 x 237

396 x 296 x 337

396 x 296 x 437

Art.nr.

72520041.19V

72520042.19V

72520043.19V
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Koffersystemen Systainer³ M

met spuitbushouder
Koffersystemen Systainer³ M
■■

Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes
opbergen en vervoeren van spuitbussen

■■

Gevuld met inzet voor spuitbussen van EPP, voor 14 bussen met
een max. diameter van 69 mm

■■

Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen
en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor
geleiderails

■■

T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen
met slechts een draai

■■

Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard
creditkaartformaat aan de voorkant

■■

stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten

■■

Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg

■■

Draagvernogen (in gekoppelde toestand): 40 kg

■■

Materiaal: ABS



Benaming

Systainer³ M 337

Systainer³ M 437

Uittrekhulp

Uittrekhulp

Spuitbushouder

Spuitbushouder

Afmetingen B x D x H mm

396 x 296 x 337

396 x 296 x 437

Art.nr.

72520029.19V

72520030.19V

Toebehoren

Uitvoering
Indeling

106

Koffersystemen Systainer³ M

met patroonhouder
Koffersystemen Systainer³ M
■■

Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes
opbergen en vervoeren van kitkokers

■■

Gevuld met inzet voor kitkokers van EPP, voor 22 kitkokers met een
max. diameter van 51 mm en 15 patroonpunten

■■

Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen
en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor
geleiderails

■■

T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen
met slechts een draai

■■

Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard
creditkaartformaat aan de voorkant

■■

stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten

■■

Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg

■■

Draagvernogen (in gekoppelde toestand): 40 kg

■■

Materiaal: ABS



Bezeichnung

Systainer³ M 337

Ausführung

Auszugshilfe

Auszugshilfe

Bestückung

Kartuscheneinsatz

Kartuscheneinsatz

Systainer³ M 437

Abmessungen B x T x H mm

396 x 296 x 337

396 x 296 x 437

Artikel-Nr.

72520031.19V

72520032.19V
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Koffersystemen Systainer³ L

Systainer³ L Lege koffer
Koffersystemen Systainer³ L
■■

Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes
opbergen en vervoeren van machines, handgereedschap, kleine
onderdelen en verbruiksmateriaal

■■

Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen
en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor
geleiderails

■■

T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen
met slechts een draai

■■

Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard
creditkaartformaat aan de voorkant

■■

stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten

■■

Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg

■■

Draagvernogen (in gekoppelde toestand): 40 kg

■■

Materiaal: ABS



Systainer³ L 137

Systainer³ L 187

Systainer³ L 237

Uitvoering

Handgreep

Handgreep

Uittrekhulp

Indeling

leeg

leeg

leeg

Afmetingen B x D x H mm

508 x 296 x 137

508 x 296 x 187

508 x 296 x 237

Art.nr.

72520009.19V

72520010.19V

72520011.19V

Toebehoren

Benaming
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Koffersystemen Systainer³ L

Systainer³ L 137 met universele inlay
Koffersystemen Systainer³ L
■■

Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes
opbergen en vervoeren van machines, handgereedschap, kleine
onderdelen en verbruiksmateriaal

■■

Gevuld met Universele inlay met 6 verschillende maten vakken met
dekselinzet

■■

Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen
en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor
geleiderails

■■

T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen
met slechts een draai

■■

Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard
creditkaartformaat aan de voorkant

■■

stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten

■■

Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg

■■

Draagvernogen (in gekoppelde toestand): 40 kg

■■

Materiaal: ABS

Benaming

Systainer³ L 137

Indeling

Universele inlay met 6 vakken

Afmetingen B x D x H mm

508 x 296 x 137

Art.nr.

72520028.19V
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Koffersystemen Systainer³ L

Systainer³ L met rasterinlay
Koffersystemen Systainer³ L
■■

Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes
opbergen en vervoeren van handgereedschap, kleine onderdelen
en verbruiksmateriaal

■■

Gevuld met een onderkussen, rasterinlays (raster van 25 mm) en
afdekinlay voor het creëren van individuele inlays

■■

Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen
en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor
geleiderails

■■

T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen
met slechts een draai

■■

Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard
creditkaartformaat aan de voorkant

■■

stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten

■■

Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg

■■

Draagvernogen (in gekoppelde toestand): 40 kg

■■

Materiaal: ABS

Toebehoren



Benaming

Systainer³ L 137

Systainer³ L 187

Systainer³ L 237

Uitvoering

Handgreep

Handgreep

Uittrekhulp

Indeling

1x Inlegkussen
2x Raster inlay
1x Beklede deksel

1x Inlegkussen
4x Raster inlay
1x Beklede deksel

1x Inlegkussen
6x Raster inlay
1x Beklede deksel

Afmetingen B x D x H mm

508 x 296 x 137

508 x 296 x 187

508 x 296 x 237

Art.nr.

72520044.19V

72520045.19V

72520046.19V
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Koffersystemen Systainer³ Organizer M + L

Systainer³ Organizer leeg
Koffersystemen Systainer³ Organizer M + L
■■

Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en
netjes opbergen en vervoeren van kleine onderdelen en
verbruiksmateriaal

■■

Door het transparante deksel altijd een goed zicht op de inhoud
waardoor de zoektijden tot een minimum worden beperkt

■■

Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen
en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor
geleiderails

■■

T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen
met slechts een draai

■■

Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard
creditkaartformaat aan de voorkant

■■

stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten

■■

Draagvermogen: 20 kg



Benaming

Systainer³ Organizer M 89

Systainer³ Organizer L 89

Indeling

leeg

leeg

Afmetingen B x D x H mm

396 x 296 x 89

508 x 296 x 89

Art.nr.

72520001.19V

72520002.19V
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Koffersystemen Systainer³ Organizer M + L

Systainer³ Organizer onderdelenbakjes
Koffersystemen Systainer³ Organizer M + L
■■

Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en
netjes opbergen en vervoeren van kleine onderdelen en
verbruiksmateriaal

■■

Gevuld met kleindelen bakjes

■■

Door het transparante deksel altijd een goed zicht op de inhoud
waardoor de zoektijden tot een minimum worden beperkt

■■

Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen
en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor
geleiderails

■■

T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen
met slechts een draai

■■

Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard
creditkaartformaat aan de voorkant

■■

stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten

■■

Draagvermogen: 20 kg

Toebehoren



Benaming

Systainer³ Organizer M 89

Systainer³ Organizer M 89

Systainer³ Organizer M 89

Indeling

12 Bakjes

18 Bakjes

28 Bakjes

Afmetingen B x D x H mm

396 x 296 x 89

396 x 296 x 89

396 x 296 x 89

Art.nr.

72520021.19V

72520022.19V

72520023.19V

Benaming

Systainer³ Organizer L 89

Systainer³ Organizer L 89

Systainer³ Organizer L 89

Indeling

13 Bakjes

20 Bakjes

33 Bakjes

Afmetingen B x D x H mm

508 x 296 x 89

508 x 296 x 89

508 x 296 x 89

Art.nr.

72520024.19V

72520025.19V

72520026.19V
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Koffersystemen varioCase M

varioCase M leeg
Koffersystemen varioCase M
■■

Lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer voor het
individueel vullen

■■

Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen
en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor
geleiderails

■■

Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van
het deksel

■■

Draagvermogen: 20 kg

■■

Materiaal: geanodiseerd aluminium



Benaming

varioCase M 84

varioCase M 135

Indeling

leeg

leeg

Afmetingen B x D x H mm

396 x 337 x 84

396 x 337 x 135

Art.nr.

72511001.97V

72511003.97V

varioCase M leeg
Koffersystemen varioCase M
■■

Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer voor het
individueel vullen

■■

Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen
en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor
geleiderails

■■

Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van
het deksel

■■

Draagvermogen: 20 kg

■■

Materiaal: poedergecoat staalplaat

■■

Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



Benaming

varioCase M 84

varioCase M 135

Indeling

leeg

leeg

Afmetingen B x D x H mm

396 x 337 x 84

396 x 337 x 135

Art.nr.

72511005.19V

72511007.19V
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Koffersystemen varioCase M

varioCase M met scheidings- en steekwanden
Koffersystemen varioCase M
■■

Lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met
scheidings- en steekwanden

■■

Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van gereedschap en
verbruiksmateriaal

■■

Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen
en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor
geleiderails

■■

Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van
het deksel

■■

Draagvermogen: 20 kg

■■

Materiaal: geanodiseerd aluminium



Benaming

varioCase M 84

varioCase M 135

Indeling

2x Scheidingswand / 5x Steekwand

2x Scheidingswand / 5x Steekwand

Afmetingen B x D x H mm

396 x 337 x 84

396 x 337 x 135

Art.nr.

72511013.97V

72511015.97V

varioCase M met scheidings- en steekwanden

Toebehoren

Koffersystemen varioCase M
■■

Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met
scheidings- en steekwanden

■■

Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van gereedschap en
verbruiksmateriaal

■■

Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen
en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor
geleiderails

■■

Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het
deksel

■■

Draagvermogen: 20 kg

■■

Materiaal: poedergecoat staalplaat

■■

Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



Benaming

varioCase M 84

varioCase M 135

Indeling

2x Scheidingswand / 5x Steekwand

2x Scheidingswand / 5x Steekwand

Afmetingen B x D x H mm

396 x 337 x 84

396 x 337 x 135

Art.nr.

72511014.19V

72511016.19V
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Koffersystemen varioCase M

varioCase M 84 met assortiment bakjes
Koffersystemen varioCase M
■■

Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met
kleindelen bakjes

■■

Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen
en verbruiksmateriaal

■■

Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen
en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor
geleiderails

■■

Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van
het deksel

■■

Draagvermogen: 20 kg

■■

Materiaal: geanodiseerd aluminium



Benaming

varioCase M 84

varioCase M 84

varioCase M 84

varioCase M 84

Indeling

11 Bakjes

17 Bakjes

24 Bakjes

32 Bakjes

Afmetingen B x D x H mm

396 x 337 x 84

396 x 337 x 84

396 x 337 x 84

396 x 337 x 84

Art.nr.

72511017.97V

72511018.97V

72511020.97V

72511021.97V

varioCase M 84 met assortiment bakjes
Koffersystemen varioCase M
■■

Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met
kleindelen bakjes

■■

Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen
en verbruiksmateriaal

■■

Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen
en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor
geleiderails

■■

Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van
het deksel

■■

Draagvermogen: 20 kg

■■

Materiaal: poedergecoat staalplaat

■■

Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Benaming

varioCase M 84

Indeling

17 Bakjes

Afmetingen B x D x H mm

396 x 337 x 84

Art.nr.

72511019.19V
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Koffersystemen varioCase M

varioCase M 135 met assortiment bakjes
Koffersystemen varioCase M
■■

Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met
kleindelen bakjes

■■

Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen
en verbruiksmateriaal

■■

Veel opbergruimte door tweede opbergniveau met boxentray

■■

Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen
en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor
geleiderails

■■

Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het
deksel

■■

Draagvermogen: 20 kg

■■

Materiaal: geanodiseerd aluminium

Benaming

varioCase M 135

Indeling

33 Bakjes met Bakjestray

Afmetingen B x D x H mm

396 x 337 x 135

Art.nr.

72511022.97V

varioCase M 84 met inlay voor nozzels

Toebehoren

Koffersystemen varioCase M
■■

lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met
spuitmondinlay en kleindelen bakjes

■■

Voor het veilig en overzichtelijk opbergen van branderspuitmonden

■■

Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen
en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor
geleiderails

■■

Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het
deksel

■■

Draagvermogen: 20 kg

■■

Materiaal: geanodiseerd aluminium

Benaming

varioCase M 84

Indeling

Inlay voor nozzels en 2 Onderdelenboxen

Afmetingen B x D x H mm

396 x 337 x 84

Art.nr.

72511029.97V
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Koffersystemen varioCase L

VarioCase L leeg
Koffersystemen varioCase L
■■

Lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer voor het
individueel vullen

■■

Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen
en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor
geleiderails

■■

Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van
het deksel

■■

Draagvermogen: 20 kg

■■

Materiaal: geanodiseerd aluminium



Benaming

varioCase L 84

varioCase L 135

Indeling

leeg

leeg

Afmetingen B x D x H mm

508 x 337 x 84

508 x 337 x 135

Art.nr.

72511002.97V

72511004.97V

VarioCase L leeg
Koffersystemen varioCase L
■■

Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer voor het
individueel vullen

■■

Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen
en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor
geleiderails

■■

Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van
het deksel

■■

Draagvermogen: 20 kg

■■

Materiaal: poedergecoat staalplaat

■■

Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



Benaming

varioCase L 84

varioCase L 135

Indeling

leeg

leeg

Afmetingen B x D x H mm

508 x 337 x 84

508 x 337 x 135

Art.nr.

72511006.19V

72511008.19V
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Koffersystemen varioCase L

VarioCase L met scheidings- en steekwanden
Koffersystemen varioCase L
■■

Lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met
scheidings- en steekwanden

■■

Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van gereedschap en
verbruiksmateriaal

■■

Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen
en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor
geleiderails

■■

Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van
het deksel

■■

Draagvermogen: 20 kg

■■

Materiaal: geanodiseerd aluminium



Benaming

varioCase L 84

varioCase L 135

Indeling

3x Scheidingswand / 6x Steekwand

3x Scheidingswand / 6x Steekwand

Afmetingen B x D x H mm

508 x 337 x 84

508 x 337 x 135

Art.nr.

72511009.97V

72511011.97V

VarioCase L met scheidings- en steekwanden

Toebehoren

Koffersystemen varioCase L
■■

Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met
scheidings- en steekwanden

■■

Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van gereedschap en
verbruiksmateriaal

■■

Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen
en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor
geleiderails

■■

Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van
het deksel

■■

Draagvermogen: 20 kg

■■

Materiaal: poedergecoat staalplaat

■■

Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



Benaming

varioCase L 84

varioCase L 135

Indeling

3x Scheidingswand / 6x Steekwand

3x Scheidingswand / 6x Steekwand

Afmetingen B x D x H mm

508 x 337 x 84

508 x 337 x 135

Art.nr.

72511010.19V

72511012.19V
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Koffersystemen varioCase L

varioCase L 84 met assortiment bakjes
Koffersystemen varioCase L
■■

Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met
kleindelen bakjes

■■

Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen
en verbruiksmateriaal

■■

Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen
en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor
geleiderails

■■

Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van
het deksel

■■

Draagvermogen: 20 kg

■■

Materiaal: geanodiseerd aluminium



Benaming

varioCase L 84

varioCase L 84

varioCase L 84

varioCase L 84

Indeling

12 Bakjes en Tool-voudig

17 Bakjes en Tool-voudig

24 Bakjes en Tool-voudig

32 Bakjes en Tool-voudig

Afmetingen B x D x H mm

508 x 337 x 84

508 x 337 x 84

508 x 337 x 84

508 x 337 x 84

Art.nr.

72511023.97V

72511024.97V

72511026.97V

72511027.97V

varioCase L 84 met assortiment bakjes
Koffersystemen varioCase L
■■

Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met
kleindelen bakjes

■■

Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen
en verbruiksmateriaal

■■

Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen
en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor
geleiderails

■■

Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van
het deksel

■■

Draagvermogen: 20 kg

■■

Materiaal: poedergecoat staalplaat

■■

Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Benaming

varioCase L 84

Indeling

17 Bakjes en Tool-voudig

Afmetingen B x D x H mm

508 x 337 x 84

Art.nr.

72511025.19V
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Koffersystemen varioCase L

varioCase L 135 met assortiment bakjes
Koffersystemen varioCase L
■■

Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met
kleindelen bakjes

■■

Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen
en verbruiksmateriaal

■■

Veel opbergruimte door tweede opbergniveau met boxentray

■■

Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen
en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor
geleiderails

■■

Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van
het deksel

■■

Draagvermogen: 20 kg

■■

Materiaal: geanodiseerd aluminium

Benaming

varioCase L 135

Indeling

34 Bakjes met Bakjestray en Tool-voudig

Afmetingen B x D x H mm

508 x 337 x 135

Art.nr.

72511028.97V

VarioCase L 84 met inlay voor nozzels

Toebehoren

Koffersystemen varioCase L
■■

lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met
spuitmondinlay en kleindelen bakjes

■■

Voor het veilig en overzichtelijk opbergen van branderspuitmonden

■■

Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen
en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor
geleiderails

■■

Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van
het deksel

■■

Draagvermogen: 20 kg

■■

Materiaal: geanodiseerd aluminium

Benaming

varioCase L 84

Indeling

Inlay voor nozzels, 2 Onderdelenboxen en Tool-voudig

Afmetingen B x D x H mm

508 x 337 x 84

Art.nr.

72511030.97V
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Koffersystemen varioCase L
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perfo

Orde op de werkplek

Snelle toegang
tot gereedschap
en kleine onderdelen

één systeem – het origineel

122

Overzicht met een vooruitziende blik

Ons perfo-systeem, d.w.z. onze gatenwand, zorgt voor

En de perfoplaten kunnen ook perfect in cubio-kasten

orde en efficiëntie op de werkplek. Een systematische

en werkplaatswagens worden geïntegreerd. Onze

beschikbaarheid van gereedschap en kleine onderdelen

perfoplaten zijn vooral geschikt voor montage aan

staat garant voor een snelle toegang daartoe. perfo

de wand of aan een werkbank. Daarnaast bieden de

biedt een uniform systeem met heel veel verschillende

vrijstaande perfo rekken en perfo mobiles vele moge-

haken en gereedschapshouders.

lijkheden om gereedschap en materiaal naar believen

In de bott vario3 bedrijfswageninrichting is het

op te bergen.

perfo-raster standaard op de zijdelen aangebracht.
Bovendien kunnen de interieurbekleding of scheidingswanden van het voertuig van het perfo-raster worden
voorzien.
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perfo-rondhouder

perfo-waterdispenserset

perfo

Poedergecoat staalplaat, antracietgrijs RAL 7016

■■

Inhoud 10 liter

■■

Met 2 uitsparingen, max. Ø 70 mm

■■

Kraan onder aan de jerrycan

■■

Met aluminium steun en spanband



Indelingssystemen

perfo

■■

VE

1

Afmetingen B x D x H mm

175 x 87 x 70

Art.nr.

14021053.19V



perfo-haak plus

VE

1

Afmetingen B x D x H mm

370 x 185 x 375

Art.nr.

63003059.19V

perfo-papierrolhouder, zelf vergrendelend

perfo

perfo

■■

Met brede grondplaat

■■

Voor papierrollen max. 260 mm breed, Ø 280 mm

■■

Verhoogd haakuiteinde (35 mm)

■■

Inclusief 1 papierrol





VE

5

5

5

Uitvoering

Papierrol

Papierrol

Afmetingen
B x D x H mm

60 x 25 x 60

60 x 50 x 60

60 x 75 x 60

VE

1

12
200 x 130 x 130

14001117

14001119

14001121

Afmetingen
B x D x H mm

315 x 185 x 180

Art.nr.

Art.nr.

63003058.19V

63003074.90V
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perfo-houderassortimenten
perfo

Art.nr.

■■

Inhoud

■■

2 Haak D 50 mm

■■

2 Haak D 75 mm

■■

2 Haak plus D 50 mm

■■

2 Haak plus D 75 mm

■■

2 Dubbele haak D 75 mm

■■

1 Beugelhaak 100 mm

■■

1 Rondhouder Ø 40 mm

■■

1 Rondhouder Ø 60 mm

■■

1 Montagesleutel

14030215

perfo perfoplaten
perfo

 Afmetingen B x D x H mm
Art.nr.

■■

Hoge stabiliteit door omgekante zijden

■■

Extra versterkingsprofielen aan de achterkant

■■

Gaten: 9,2 x 9,2 mm, raster: 38,1 mm

■■

Aansluitende verbinding tussen gereedschapsdrager en dragerplaat

■■

Dit raster blijft ook bij meerdere platen over de plaatrand heen
behouden

495 x 13 x 457

991 x 13 x 457

1486 x 13 x 457

1981 x 13 x 457

14025115.19

14025117.19

14025118.19

14025119.19
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Pick-Up

MercedesBenz
X-Klasse
De ondervloermodule van
bott verdeelt de laadruimte
in twee niveaus. Zo krijgt uw
pick-up een grotere nuttig
oppervlak.

De

volledig

uittrekbare laden kunnen tot
50 kg worden belast en zo
nodig naar behoefte worden
ingedeeld. Geïntegreerde
lange montagerails bieden
flexibele mogelijkheden om
de lading vast te zetten.

Ladingnet
■■

Ladingnet van bott sjorbandmateriaal in antracietgrijs

■■

getest conform VDI 2700

■■

maaswijdte 150 x 150 mm

■■

belastbaarheid tot 800 daN

■■

spanband met ratel rondom

Uitvoering

4x haak

Afmetingen BxD mm

3000 x 1900

Art.nr.

62627005.19V
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Ondervloer module voor de Pick-Up met dubbele cabine en hardtop
■■

Montagerails op de afdekplaat

■■

royale bergruimte

■■

schuifladen met volledig uittrekbare geleiding

■■

Bescherming tegen diefstal, omdat het aangebrachte materiaal
niet zichtbaar is voor iemand die buiten de auto staat

■■

een hardtop-opzetelement op de laadruimte is absoluut
noodzakelijk, omdat de componenten niet weerbestendig zijn

Bouwjaar

2017

Wielbasis mm

3095

Bouwhoogte

260

Aantal schuifladen achter in mm

2x 200

Art.nr.

70010020.19V
Meerdere varianten op aanvraag verkrijgbaar.

bottTainer met klapdeksel voor pick-ups
■■

compacte transportbox voor alle gangbare pick-up
modellen

■■

deksel van slipbestendige geribbelde aluminium plaat

■■

gasveer voor het veilig openhouden van het deksel

■■

door de robuuste sloten worden de te transporteren
goederen veilig opgeborgen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm

1030 x 650 x 600

Draagvermogen kg

200

Gewicht kg

38

Art.nr.

60020009.51M
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Diefstalbeveiliging

Snelle en eenvoudige
toegang

Uw opbergruimte optimaal
georganiseerd

128

Organisatie van uw opbergruimte

De bottTainer is uitstekend geschikt voor het organise-

spatwater beschermd is en dus altijd droog blijft. Door

ren van uw opbergruimte en ladingbeveiliging in een

de stevige sloten is het te transporteren materiaal altijd

open laadruimte. Door de onderverdeling van de

uitstekend beschermd tegen diefstal. Er kan uit vele

opbergvakken heeft u in uw laadbak altijd een goed

verschillende varianten van de bottTainer worden geko-

overzicht over de complete uitrusting. Een snelle en

zen. Of u laat deze geheel naar eigen wens door ons

ergonomische toegang tot uw materiaal en gereed-

configureren.

schap is te allen tijd mogelijk. Daarvoor zorgen de
laden binnenin, die met deuren of roldeuren beveiligd
en beschermd zijn.
Door de robuuste leaseconstructie wordt de bottTainer
gekenmerkt door een uitstekend stabiliteit. De afdichtingen zorgen ervoor, dat uw uitrusting tegen
129

Transportboxen voor voertuigen met open laadbak

bottTainer

Stabiliteit

Orde en comfort

■■ grote mate van stabiliteit door de robuuste frameconstructie

■■ voor een optimale organisatie van de bergruimte door

■■ zwaar te belasten oppervlakken: zijkanten en bodem van verzinkt staalplaat
■■ corpus met beschermrandprofielen

uitbreiding met bott vario-systeemcomponenten
■■ Schuifladenindelingen voor het overzichtelijk opbergen van

kleine onderdelen
■■ snelle toegang tot de belangrijkste onderdelen van de

uitrusting via deuren, rolluiken, laden aan de binnenkant,
zonder dat de laadbak betreden hoeft te worden

Veelzijdigheid

Bescherming en veiligheid

■■ veelzijdige uitvoeringen

■■ Eenvoudige ladingzekering op de laadbak

met deksel van geribbelde plaat van aluminium of rolluiken van aluminium
■■ verschillende indelingsmogelijkheden van de opbergruimte en configuraties
■■ individuele configuratie als alternatief voor complete varianten mogelijk

■■ Uitermate weer- en spatwaterbestendig voor

gereedschap en materiaal
■■ Bescherming tegen diefstal van goederen

door afsluitbare tweepunts vergrendeling
■■ Stelpootjes garanderen bescherming

tegen waterplassen in de laadbak
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bottTainer met klapdeksel
■■

deksel van slipbestendige geribbelde aluminium plaat

■■

gasveer voor het veilig openhouden van het deksel

■■

door de tweevoudig vergrendeling met robuuste sloten
worden de te transporteren goederen veilig opgeborgen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm

1750 x 650 x 760

1930 x 650 x 760

Draagvermogen kg

200

200

Gewicht kg

63

69

Art.nr.

60020001.51M

60020002.51M

bottTainer met klapdeksel en tussenvloer
■■

deksel van slipbestendige geribbelde aluminium plaat

■■

voorzien van 2-delige, uitneembare tussenvloer

■■

gasveer voor het veilig openhouden van het deksel

■■

door de tweevoudig vergrendeling met robuuste sloten
worden de te transporteren goederen veilig opgeborgen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm

1750 x 650 x 760

1930 x 650 x 760

Draagvermogen kg

300

300

Gewicht kg

71

77

Art.nr.

60020003.51M

60020004.51M

bottTainer scheidingswand voor tussenvloer
■■

Scheidingswand voor het positioneren boven de tussenvloer

Art.nr.

63001110.98V
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Transportboxen voor voertuigen met open laadbak

bottTainer met deuren en tussenvloer
■■

deksel van slipbestendige geribbelde aluminium plaat

■■

Mogelijke uitvoeringen:

■■

links en rechts met telkens 1 hoge deur c.q. 2 boven elkaar
liggende deuren met stevige sloten

■■

vastgeschroefde tussenvloer tussen de niveaus

■■

bovenste deur kan ook bij een gesloten klep worden
geopend

■■

het onderste vak kan optioneel van laden worden voorzien

■■

incl. scheidingswand voor indeling van het bovenste vak

Set laden*

Normale belasting
40 kg

Zware belasting
50 kg

Afmetingen
B x D x H mm

1x
175x540 / 1x 300x540

1x
175x795 / 1x 300x795

Art.nr.

60022011.19M

60022012.19M

Uitwendige afmetingen B x D x H mm

1750 x 630 x 1130

1750 x 630 x 1130

1930 x 630 x 1130

1930 x 630 x 1130

Uitvoering

4 deuren

2 deuren

4 deuren

2 deuren

Draagvermogen kg

300

300

300

300

Gewicht kg

99

98

106

105

Art.nr.

60022001.51M

60022003.51M

60022002.51M

60022004.51M

bottTainer met rolluiken
■■

weersbestendige en afsluitbare rolluiken van robuust
aluminium

■■

snelle toegang tot de volledige ruimte

Uitwendige afmetingen B x D x H mm

1365 x 710 x 910

Uitvoering

legbord met klep, bottBoxen-legbord met bottBoxen

Gewicht kg

76

Art.nr.

60021011.51M
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bottTainer kraanogen

Art.nr.

■■

4 kraanogen
voor en snel mobiel transport

■■

poeder gecoat

■■

kleur: diepzwart (RAL 9005)

■■

incl. bevestigingsmateriaal

90099590.63

bottTainer heftrucksokkel
■■

heftrucksokkel voor een snel mobiel transport

■■

verzinkt

■■

incl. bevestigingsset

voor bottTainer

met deksel

met rolluiken

Afmetingen D x H mm

650 x 130

710 x 130

Art.nr.

60020018.51M

60021006.51M
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Transportboxen voor voertuigen met open laadbak

bott opbergvak voor open laadbak
■■

voor montage op een open laadbak en een snelle en eenvoudige
ladingbeveiliging

■■

voor het transport van scheppen, bezems en ander gereedschap

■■

breedte variabel verstelbaar van 1.700 - 2.136 mm, dus geschikt
voor vrijwel alle open laadbakken

■■

robuuste constructie van weerbestendig geribbeld aluminium,
wordt aan de zijkant door middel van de klep gesloten

Uitvoering

Opbergvak voor open laadbak

Afmetingen B x D x H mm

1700 - 2136 x 622 x 382

Art.nr.

60020029.98V

Bevestigingsmateriaal

90099667

Ladings zekerheid net voor voertuigen met open laadbak
■■

ter beveiliging van de lading in de open laadbak

■■

zeer geschikt voor los te transporteren of vormloos materiaal

■■

diefstalbeveiliging door middel van ondoorzichtig dekkleed

■■

getest conform VDI 2700

■■

belastbaarheid tot 200 daN

■■

kleur: antracietgrijs

■■

4 bandafmetingen voor alle gangbare open laadbakken

■■

incl. sjorpunten voor klep

Lengte van laadbak

2100-2650

2650-3200

3200-3750

3750-4300

Uitvoering band

S

M

L

XL

Art.nr.

62627015.19V

62627016.19V

62627017.19V

62627018.19V
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„In de bottTainer is al mijn gereedschap veilig opgeborgen.
In mijn voertuig met open laadbak heb ik altijd alles, wat ik op
de bouwplaats nodig heb, bij de hand. Het blijft droog en netjes
opgeborgen. Bovendien is het afgesloten. Dieven krijgen dus
geen enkele kans.“
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Indien u vragen over de producten van bott hebt of deze telefonisch wilt bestellen,
zijn de medewerkers van onze telefoonservice u graag in eenactieve dialoog van dienst:
0499 / 551 – 473.
Of stuur uw aanvraag per e-mail naar: info@bott.nl

www.bott.nl
Bott Nederland BV, De Scheper 402, 5688 HP Oirschot, Nederland
dialoog-actief: Telefoon: 0499 / 551 473, Telefax: 0499 / 575 795

Fahrzeugzeichnungen @ creativ collection Verlag GmbH / www.ccvision.de
Kleurafwijkingen zijn druktechnisch mogelijk. Technische wijzigingen voorbehouden.
Indien u reeds toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, maar vervolgens
een ander besluit neemt, stuurt u de intrekking van uw toestemming achteraf per e-mail naar info@bott.nl.
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