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bott vario | Thuis in uw Peugeot

bott configureert de inrichting branchegericht en geheel naar uw wensen.

U heeft gekozen voor een Peugeot. Met deze keuze hebt u de per-

fecte basis voor de inbouw van een bott vario-bedrijfswagen inrichting 

geschapen. De onderdelen van bott vario zijn qua afmetingen en 

bevestigings punten exact op de voertuigafmetingen van Peugeot af-

gestemd. Dit resulteert in een optimaal gebruik van de bergruimte  

alsmede een veilige montage en demontage zonder resten achter te laten. 

Dit heeft zowel betrekking op de kant-en-klaar geconfigureerde modules, 

als op de individuele inrichting, die bott exact aan de hand van uw eigen 

behoeften plant. Daarmee vormen de combinatie van uw Peugeot en een 

bott vario-bedrijfswageninrichting een in elkaar grijpend systeem.

Zo individueel als uw branche
bott vario | De bedrijfswageninrichting –
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Aantoonbare veiligheid.
Hoe veilig de bott vario-bedrijfswageninrichting voor de 

inzittenden is, laten onze ingenieurs regelmatig aan de 

hand van crashtests controleren. Onafhankelijke experts 

voeren deze tests uit met een volgeladen voertuig, zodat 

de belasting op de componenten overeenkomt met een 

ongeval in het verkeer. De crashtests simuleren een bot-

sing van het voertuig tegen een hindernis bij een snelheid 

van 50 km/h – in overeenstemming met de richtlijn ECE 

R44. Daarbij richten de uitvoerenden van de tests zich in 

het bijzonder op vragen zoals:

nn absorbeert de bott vario-bedrijfswageninrichting de 

dynamische energie?

nn blijft de lading daar waar hij hoort?

nn worden de extreme krachten met succes geabsorbeerd? 

De bott vario-bedrijfswageninrichting voldoet bij deze 

tests altijd aan de hoogste eisen. De resultaten tonen aan 

dat de chauffeur en bijrijder in ernstige situaties op bott 

vario kunnen vertrouwen.

De video van de crashtest:

J0791SF002 0.080 mS

jaar garantie*

* bott garandeert de uiteindelijke koper (eindgebruiker) naast de wettelijke 
garantieaanspraken bovendien een productgarantie van 3 jaar overeenkomstig 
de garantievoorwaarden van bott. bott garandeert gedurende een periode 
van 3 jaar dat de geleverde producten geen materiaal- en productiefouten 
vertonen.
Elektronische componenten en onderdelen vallen niet onder de garantie.
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bott vario | Toegespitst op uw succes

Tijdens service- en montagewerkzaamheden zijn verrassingen aan de orde 

van de dag. Dit vraagt de hoogste vorm van creativiteit en professionalit-

eit tijdens de uitvoering van uw opdracht. Om zo goed mogelijk op elke 

eventualiteit te zijn voorbereid, moeten het juiste gereedschap, het doel-

matige materiaal en noodzakelijke reserveonderdelen aanwezig zijn. Kor-

tom - de uitrusting moet kloppen!

Dus is een perfecte organisatie van de bergruimte zijn van cruciaal belang voor  

de bedrijfswageninrichting. Op de kleinste ruimte worden alle noodzakelijke 

spullen veilig meegenomen. Ter plaatse bij de klant vormen een snelle toegang 

en overzichtelijk indeling van alle benodigdheden de sleutel tot uw succes.

■  Veilig
 bott vario onderworpen aan de crashtesten conform ECE R44*: 

de zijwanden van zeer sterk staal vangen de extreme krachten bij 
een botsing van het voertuig op effectieve wijze op.

■  Licht
 De afzonderlijke onderdelen zijn allemaal bijzonder licht en ste-

vig geconstrueerd. Uitgangspunt daarbij is een materiaalmix van 
staal, aluminium en hoogwaardig kunststof. Een geringer eigen 
gewicht betekent voor u: extra lading.

■  Duurzaam
 De oppervlakken van geanodiseerd aluminium en de fijne structuur 

van de poedergecoate stalen onderdelen zijn krasbestendig en zeer 
sterk. Bovendien komen de uitstraling en tastzin tegemoet aan de 
wens naar duurzaamheid.

■  Efficiënt
 De bott vario-bedrijfswageninrichting benut de laadruimte  

optimaal, creëert orde en netheid en maakt een snelle toegang  
tot uw uitrusting mogelijk.

■  Overtuigend
 Uw optreden met een goed gesorteerde bedrijfswageninrichting 

maakt blijvend een goede indruk op uw klanten en geeft een  
overtuigend totaalbeeld van uw prestaties.

■  Mooi
 Het overzichtelijke en hoogwaardige ontwerp van de bott vario 

bedrijfswagen inrichting werd meerdere malen onderscheiden.
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bott vario | Orde met systeem

Functionele legborden 
met bottBoxen
Intelligente oplossing 
voor het opbergen en 
transporteren van kleine 
onderdelen

Ladingzekeringsrails
Voor het veilig en flexibel  
vastzetten van de lading

Zijdelen
Dit zijn de dragende  
elemen ten van een bott vario 
bedrijfswagen inrichting

De module van de bott vario bedrijfswageninrichting voor uw Peugeot bed-

rijfsauto bevat veelzijdige elementen voor de indeling van uw opbergruimte. 

Deze kunnen geheel naar eigen wens en perfect passend in uw voertuig 

worden gecombineerd. De ontwikkelaars hebben bij de bott vario bedrijfs-

wageninrichting in het bijzonder aandacht aan de veiligheid, functionaliteit 

en ideale benutting van de beschikbare ruimte geschonken.

Sjorbeugel
Systeemonderdelen met geïn-
tegreerde bevestigingspunten

Spanvoorziening
Comfortabel en veilig 
vastzetten van koffers 
met diverse afmetingen

Ondervak met aluminium klep
Voor een gemakkelijk bereikbare 
opbergruimte

Langgoedbak
Voor een ruimtebesparend 
en veilig transport van buizen 
en andere lange goederen

Afleg-/ 
montagebakken
Hoog draag vermogen 
door de slimme 
inkepingen en randen

Schuifladen
Met lichtlopende geleiding, 
ook met handschoenen te 
openen

Gedraaide kast
Eenvoudige toe-

gang tot de inhoud 
via de zijdeur

varioSort 
en  
varioSafe
Lichte en robuuste 
servicekoffers en 
draagboxen, prak-
tisch geïntegreerd in 
de bedrijfswagen-
inrichting

Perfecte organisatie van de bergruimte
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De planning

Het resultaat
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bott vario | Productspectrum

Analyse

Uw ”bagage” staat klaar om 

te worden ingeladen. Aan de 

hand van professioneel advies 

van een planningsspecialiste 

van bott beslist u waar dit in de 

toekomst een vaste plaats krijgt.

Ontwikkeling  
en planning

Uw bott servicepartner 

configureert aan de hand van 

de analyse de door u gewenste 

bedrijfswageninrichting en 

organiseert de nuttige ruimte 

van uw bestelwagen optimaal.

Aflevering

Bij bott is een eerste instructie 

met uitvoerige aandacht aan 

de onderhouds- en gebruiksa-

anwijzing vanzelfsprekend.

Gecertificeerde montage

Het interieur van uw voertuig 

wordt uitsluitend door geschoold 

personeel gebouwd. Dit 

omdat uw veiligheid bij ons 

op de eerste plaats komt.

Ondersteuning

Uw gecertificeerde bott 

servicepartner zit heel 

dicht bij u in de buurt.

Hij staat u bij alle vragen met 

betrekking tot de inrichting van 

uw voertuig gaarne terzijde – 

voor, tijdens en na het inbouwen. 
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1A  Vastzetrails overdwars 1B  Vastzetrails in de lengte

De basisopbouw van bott beschermt de laadruimte van uw bedrijfswagen tegen slijtage gedurende het dagelijkse werk. 

Deze bestaat uit een vloer, wandbekleding en op verzoek ook een autohemel. Het sterke en duurzame materiaal zorgt 

dat uw auto zijn waarde behoudt. De antislip oppervlakken en beschermrand bij de deuren zorgen bovendien voor extra 

veiligheid.

In de vloer aangebrachte vastzetrails bieden volop mogelijkheden om uw lading vast te zetten. De door de autofabrikant 

aangebrachte bevestigingspunten blijven echter nog steeds toegankelijk. Eventueel brengt bott nog meer vastzetrails, ver-

lichting en elementen voor het ventileren en ontluchten van de laadruimte aan.

bott vario-vloer
 ■ lichte en vochtafstotende vloer van 12 mm multiplex van berkenhout

 ■ bovenkant: robuuste en antislip kunstharscoating met bott Dekor

 ■ onderkant: kunstharscoating met glad oppervlak

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

 ■ uitstoot schadelijke stoffen klasse E1 overeenkomstig EN -2

 ■ antislip R12, taber-waarde > 500

 ■ incl. bevestigingsmateriaal

 ■ hoofdzakelijk vereenvoudigde montage   
met neerhouder mogelijk

Montage met neerhouder

bott vario | Basisopbouw - bescherming van de laadruimte
 voor kleine transporters en bedrijfswagens

Uw
Peugeot

Bouw-
jaar 
vanaf

Wielbasis
mm

Vloer zonder  
opstapbeveiliging

Vloer met  
opstapbeveiliging

Vloer met  
vastzetrails 
overdwars 3

Aantal 
vastzetrails 
overdwars

Vloer met 
vastzetrails 
in de lengte 3

Partner 2008 2728 113 20 129 113 10 129 113 12 129 3

Partner Lang 2008 2728 113 20 131 113 10 131 113 12 131 3

Expert L1H1 2016 2925 113 20 182 113 10 182 113 12 182 3 113 21 182

Expert L2H1 2016 3275 113 20 183 113 10 183 113 12 183 3 113 21 183

Expert L3H1 2016 3275* 113 20 184 113 10 184 113 12 184 3 113 21 184

Boxer L1 2006 3000 113 20 120 113 10 120 113 12 120 3 113 21 120

Boxer L2 2006 3450 113 20 121 113 10 121 113 12 121 3 113 21 121

Boxer L3 2006 4035 113 20 122 113 10 122 113 12 122 5 113 21 122

Boxer L4 2006 4035* 113 20 123 113 10 123 113 12 123 6 113 21 123

*met overhang  3 met opstapbeveiliging

1A 1B
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2 2

1

4 4
3

Ø x H mm Art.Nr.:

47 x   650 -   800 850 01 118

47 x   800 - 1000 850 01 119

47 x 1000 - 1400 850 01 120

47 x 1400 - 2050 850 01 121

47 x 1700 - 2500 850 01 122

Spanstangen plus
 ■ als transportbeveiliging van grote voorwerpen

 ■ snel verstelbaar zonder gereedschap

 ■ eenvoudige bediening door klik-vergrendeling bij 
het plaatsen

 ■ kan zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt

 ■ rubberrand rondom om wegglijden te voorkomen, 
dus nog meer veiligheid voor de lading.

vario protect-plus

Voor uw 
Peugeot

Bouw-
jaar 
vanaf

Wielbasis
mm

[2]
Basisset
wandbekle-
dingspanelen

[2+3+4]
Complete set
acherdeuren + 
schuifdeur rechts

[2+3+5]
Complete set
achterklep + 
schuifdeur rechts

Partner 2008 2728 122 25 062.95 122 25 061.95
Partner Lang 2008 2728 122 25 062.95 122 25 061.95
Expert L1-H1 2016 2925 122 25 279.95 122 25 280.95 122 25 281.95
Expert L2-H1 2016 3275 122 25 284.95 122 25 285.95 122 25 286.95
Expert L3-H1 2016 3275* 122 25 289.95 122 25 290.95 122 25 291.95
Boxer L1-H1 2006 3000 122 25 104.95 122 25 105.95
Boxer L1-H2 T* 2006 3000 122 25 144.95 122 25 145.95
Boxer L2-H1 2006 3450 122 25 106.95 122 25 107.95
Boxer L2-H2 T* 2006 3450 122 25 108.95 122 25 109.95
Boxer L3-H2 T* 2006 4035 122 25 110.95 122 25 111.95
Boxer L3-H3 T* 2006 4035 122 25 112.95 122 25 113.95
Boxer L4-H2 T* 2006 4035* 122 25 114.95 122 25 115.95
Boxer L4-H3 T* 2006 4035* 122 25 116.95 122 25 117.95
* met overhang  T* uitvoering hoog dak over de gehele hoogte bekleed

vario protect-light

Partner 2008 2728 122 25 062.98 122 25 061.98
Partner Lang 2008 2728 122 25 062.98 122 25 061.98
Expert L1-H1 2016 2925 122 25 279.98 122 25 280.98 122 25 281.98
Expert L2-H1 2016 3275 122 25 284.98 122 25 285.98 122 25 286.98
Expert L3-H1 2016 3275* 122 25 289.98 122 25 290.98 122 25 291.98
Boxer L1-H1 2006 3000 122 25 104.98 122 25 105.98
Boxer L1-H2 T* 2006 3000 122 25 144.98 122 25 145.98
Boxer L2-H1 2006 3450 122 25 106.98 122 25 107.98
Boxer L2-H2 T* 2006 3450 122 25 108.98 122 25 109.98
Boxer L3-H2 T* 2006 4035 122 25 110.98 122 25 111.98
Boxer L3-H3 T* 2006 4035 122 25 112.98 122 25 113.98
Boxer L4-H2 T* 2006 4035* 122 25 114.98 122 25 115.98
Boxer L4-H3 T* 2006 4035* 122 25 116.98 122 25 117.98
* met overhang  T* uitvoering hoog dak over de gehele hoogte bekleed

Wandbekledingspanelen 

 ■ exact passende wandpanelen van recyclebaar poly-
propyleen

 ■ cellulaire platen, 4 mm dik met enkelzijdige geruwd 
oppervlak

 ■ kleur: lichtgrijs (RAL 7035) 

 ■ UV-bestendig, licht van gewicht, vrij van corrosie en 
rot, bestand tegen chemicaliën

 ■ extreem licht en gemakkelijk te reinigen

 ■ incl. bevestigingsmateriaal

 ■ exact passende wandbekleding van 1 mm dik 
aluminium

 ■ licht en extreem slagbestendig

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

 ■ incl. bevestigingsmateriaal

6
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BijrijderszijdeBestuurderszijde 

bott vario | Module voor uw Peugeot Partner Wielbasis 2.728 mm

+

Linker inrichting B 1.275 x D 340 x H 1.000 mm

 n 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten

 n 1 bottBoxen-plank met 5 bottBoxen

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering

Rechter inrichting B 775 x D 340 x H 900 mm

 n 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten

 n 1 bottBoxen-plank met 5 bottBoxen

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering

Toebehoren

 n 1 documenthouder, 1 vastzetrail met veiligheidsprofiel,  

1 sjorband met fitting en klem, bott vario randprofielen

Totaalgewicht: 37,2 kg

bott vario Silver Package 3051 Modulepakket
Art.Nr. 600 99 065.19M

Montageset 
Art.Nr. 635 10 100.51V
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Linker inrichting B 1.275 x D 340 x H 1.000 mm

 n 1 aluminium bak met scheidingswand en anti-slip mat

 n 1 bottBoxen-plank met 5 bottBoxen

 n 1 legbord met aluminium klep en anti-slip mat

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering en aluminium klep

 n 2 verticale vastzetrails

Rechter inrichting B 775 x D 340 x H 900 mm

 n 1 aluminium bak met scheidingswand en anti-slip mat

 n 2 schuifladen met anti-slip matten

 n 1 systeembalk met varioSort en aflegbakje

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering en aluminium klep

Toebehoren

 n 1 documenthouder, 1 vastzetrail met veiligheidsprofiel,  

1 sjorband met fitting en klem, bott vario randprofielen

Totaalgewicht: 54,0 kg

Alle zijdelen met   
beschermrand

1 sjorband met  
fitting en klem

1 documenthouder 1 vastzetrail met  
veiligheidsprofiel

In het pakket opgenomen toebehoren

bott vario Green Package 3051 
Modulepakket
Art.Nr. 600 99 066.19M

Montageset 
Art.Nr. 635 10 100.51V

bott vario Ondervloermodule 
Modulepakket
Art.Nr. 600 10 143.19V

+

H 260 mm (fronthoogte van schuifladen: 200 mm)

 n een vrije laadruimte

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

 n comfortabele bediening van de achterdeur 
 
 
 
 
 

 n royale bergruimte

 n bevestigingspunten op de afdekplaat

 n volledig uittrekbare laden

 n belastbaarheid per lade: 70 kg

Totaalgewicht: 71,6 kg
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bott vario | Module voor uw Peugeot Partner Lang Wielbasis 2.728 mm

BijrijderszijdeBestuurderszijde

Linker inrichting B 1.525 x D 340 x H 1.000 mm

 n 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten

 n 1 bottBoxen-plank met 5 bottBoxen

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering

Rechter inrichting B 1.025 x D 340 x H 900 mm

 n 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten

 n 1 bottBoxen-plank met 7 bottBoxen

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering

Toebehoren

 n 1 documenthouder, 1 vastzetrail met veiligheidsprofiel,  

1 sjorband met fitting en klem, bott vario randprofielen

Totaalgewicht: 43,8 kg

bott vario Silver Package 4061 
Modulepakket
Art.Nr. 600 99 067.19M

Montageset 
Art.Nr. 635 10 100.51V

+
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Linker inrichting B 1.525 x D 340 x H 1.000 mm

 n 1 aluminium bak met scheidingswand en anti-slip mat

 n 1 bottBoxen-plank met 5 bottBoxen

 n 1 legbord met aluminium klep en anti-slip mat

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering en aluminium klep

 n 2 verticale vastzetrails

Rechter inrichting B 1.025 x D 340 x H 900 mm

 n 1 aluminium bak met scheidingswand en anti-slip mat

 n 2 schuifladen met anti-slip matten

 n 1 systeemdrager met 2 varioSort

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering en aluminium klep

Toebehoren

 n 1 documenthouder, 1 vastzetrail met veiligheidsprofiel,  

1 sjorband met fitting en klem, bott vario randprofielen

Totaalgewicht: 65,2 kg

H 260 mm (fronthoogte van schuifladen: 200 mm)

 n een vrije laadvlak

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

 n comfortabele bediening van de schuif- en achterdeur 
 
 
 
 
 

 n royale bergruimte

 n bevestigingspunten op de afdekplaat

 n volledig uittrekbare laden

 n belastbaarheid per lade: 70 kg

Totaalgewicht: 74,7 kg

bott vario Green Package 4061 
Modulepakket
Art.Nr. 600 99 068.19M

Montageset 
Art.Nr. 635 10 100.51V

bott vario Ondervloermodule 
Modulepakket
Art.Nr. 600 10 145.19V

+

Alle zijdelen met   
beschermrand

1 sjorband met  
fitting en klem

1 documenthouder 1 vastzetrail met  
veiligheidsprofiel

In het pakket opgenomen toebehoren
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BijrijderszijdeBestuurderszijde

Linker inrichting B 1.525 x D 340 x H 1.000 mm

 n 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten

 n 1 bottBoxen-plank met 5 bottBoxen

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering

Rechter inrichting B 775 x D 440 x H 900 mm

 n 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten

 n 1 bottBoxen-plank met 5 bottBoxen

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering

Toebehoren

 n 1 documenthouder, 1 vastzetrail met veiligheidsprofiel,  

1 sjorband met fitting en klem, bott vario randprofielen

Totaalgewicht: 44,7 kg

bott vario Silver Package 3062 
Modulepakket
Art.Nr. 600 99 127.19M

Montageset 
Art.Nr. 635 10 100.51V

+

bott vario | Module voor uw Peugeot Expert L1 Wielbasis 2.925 mm
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Linker inrichting B 1.525 x D 340 x H 1.000 mm

 n 1 aluminium bak met scheidingswand en anti-slip mat

 n 1 bottBoxen-plank met 5 bottBoxen

 n 1 legbord met aluminium klep en anti-slip mat

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering en aluminium klep

 n 2 verticale vastzetrails

Rechter inrichting B 775 x D 440 x H 900 mm

 n 1 aluminium bak met scheidingswand en anti-slip mat

 n 2 schuifladen met anti-slip matten

 n 1 systeembalk met varioSort en aflegbakje

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering en aluminium klep

Toebehoren

 n 1 documenthouder, 1 vastzetrail met veiligheidsprofiel,  

1 sjorband met fitting en klem, bott vario randprofielen

Totaalgewicht: 63,1 kg

bott vario Green Package 3062 
Modulepakket
Art.Nr. 600 99 130.19M

Montageset 
Art.Nr. 635 10 100.51V

+

Alle zijdelen met   
beschermrand

1 sjorband met  
fitting en klem

1 documenthouder 1 vastzetrail met  
veiligheidsprofiel

In het pakket opgenomen toebehoren

H 260 mm (fronthoogte van schuifladen: 200 mm)

 n een vrije laadvlak

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

 n comfortabele bediening van de schuif- en achterdeur 
 
 
 
 
 

 n royale bergruimte

 n bevestigingspunten op de afdekplaat

 n volledig uittrekbare laden

 n belastbaarheid per lade: 70 kg

Totaalgewicht: 74,7 kg

bott vario Ondervloermodule 
Modulepakket
Art.Nr. 600 10 171.19V
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bott vario | Module voor uw Peugeot Expert L2 Wielbasis 3.275 mm

Linker inrichting B 1.775 x D 340 x H 1.000 mm

 n 4 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten

 n 2 bottBoxen-planken met 7 bottBoxen

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering

 n 1 ondervak met klemslot

Rechter inrichting B 1.025 x D 440 x H 1.000 mm

 n 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten

 n 1 bottBoxen-plank met 7 bottBoxen

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering

Toebehoren

 n 1 documenthouder, 1 vastzetrail met veiligheidsprofiel,  

1 sjorband met fitting en klem, bott vario randprofielen

Totaalgewicht: 51,5 kg

bott vario Silver Package 4073 
Modulepakket
Art.Nr. 600 99 128.19M

Montageset 
Art.Nr. 635 10 100.51V

+

BijrijderszijdeBestuurderszijde
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Linker inrichting B 1.775 x D 340 x H 1.100 mm

 n 4 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten

 n 2 bottBoxen-planken met 7 bottBoxen

 n 1 legbord met aluminium klep en anti-slip mat

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering en aluminium klep

 n 1 ladingzekeringsset met sjorband

Rechter inrichting B 1.025 x D 440 x H 1.000 mm

 n 1 aluminium bak met scheidingswand en anti-slip mat

 n 2 schuifladen met anti-slip matten

 n 1 systeemdrager met 2 varioSort

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering en aluminium klep

Toebehoren

 n 1 documenthouder, 1 vastzetrail met veiligheidsprofiel,  

1 sjorband met fitting en klem, bott vario randprofielen

Totaalgewicht: 73,6 kg

Linker inrichting B 1.775 x D 340 x H 1.200 mm

 n 1 aluminium langgoedbak met anti-slip mat

 n 3 bottBoxen-planken met 16 bottBoxen

 n 1 aluminium bak met scheidingswand en anti-slip mat

 n 2 legborden met aluminium kleppen en anti-slip matten

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering en aluminium klep

 n 1 kofferspanunit

 n 2 verticale vastzetrails

Rechter inrichting B 1.025 x D 440 x H 1.000 mm

 n 1 aluminium bak met scheidingswand en anti-slip mat

 n 4 schuifladen met anti-slip matten

 n 2 varioSort met 20 bakjes, 1 varioSafe L

 n 1 dwarsdrager met geïntegreerde ladingzekering

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering en aluminium klep

Toebehoren

 n 1 documenthouder, 1 vastzetrail met veiligheidsprofiel,  

1 sjorband met fitting en klem, bott vario randprofielen

Totaalgewicht: 92,4 kg

bott vario Platin Package 4073 
Modulepakket
Art.Nr. 600 99 129.19M

Montageset 
Art.Nr. 635 10 100.51V

bott vario Green Package 4073 
Modulepakket
Art.Nr. 600 99 131.19M

Montageset 
Art.Nr. 635 10 100.51V

+

+

Aanzicht van de 
gedraaide kast vanaf 

de zijdeur
met 3 schuifladen

Alle zijdelen met   
beschermrand

1 sjorband met  
fitting en klem

1 documenthouder 1 vastzetrail met  
veiligheidsprofiel

In het pakket opgenomen toebehoren
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bott vario | Module voor uw Peugeot Expert L3 Wielbasis 3.275 mm

Linker inrichting B 2.025 x D 340 x H 1.000 mm

 n 3 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten

 n 2 bottBoxen-planken met 8 bottBoxen

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering

 n 1 ondervak met klemslot

Rechter inrichting B 1.275 x D 440 x H 1.000 mm

 n 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten

 n 1 bottBoxen-plank met 9 bottBoxen

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering

Toebehoren

 n 1 documenthouder, 1 vastzetrail met veiligheidsprofiel,  

1 sjorband met fitting en klem, bott vario randprofielen

Totaalgewicht: 58,9 kg

bott vario Silver Package 5081 
Modulepakket
Art.Nr. 600 99 092.19M

Montageset 
Art.Nr. 635 10 100.51V

+

BijrijderszijdeBestuurderszijde
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Linker inrichting B 2.025 x D 340 x H 1.100 mm

 n 4 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten

 n 2 bottBoxen-planken met 8 bottBoxen

 n 1 legbord met aluminium klep en anti-slip mat

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering en aluminium klep

 n 1 ladingzekeringsset met sjorband

Rechter inrichting B 1.275 x D 440 x H 1.000 mm

 n 1 aluminium bak met scheidingswanden en anti-slip mat

 n 3 schuifladen met anti-slip matten

 n 1 varioSort met 20 bakjes, 1 varioSafe L

 n 1 varioSlide met een set geleiderails

 n 1 dwarsdrager met geïntegreerde ladingzekering

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering en aluminium klep

Toebehoren

 n 1 documenthouder, 1 vastzetrail met veiligheidsprofiel,  

1 sjorband met fitting en klem, bott vario randprofielen

Totaalgewicht: 89,6 kg

Linker inrichting B 2.025 x D 340 x H 1.200 mm

 n 1 aluminium langgoedbak met anti-slip mat

 n 3 bottBoxen-planken met 19 bottBoxen

 n 1 aluminium bak met scheidingswand en anti-slip mat

 n 2 legborden met aluminium kleppen en anti-slip matten

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering en aluminium klep

 n 1 kofferspanunit

 n 2 verticale vastzetrails

Rechter inrichting B 1.275 x D 440 x H 1.000 mm

 n 1 aluminium bak met scheidingswanden en anti-slip mat

 n 3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten

 n 1 schuiflade met anti-slip mat

 n 2 varioSort met 20 bakjes, 1 varioSafe L

 n 1 dwarsdrager met geïntegreerde ladingzekering

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering en aluminium klep

Toebehoren

 n 1 documenthouder, 1 vastzetrail met veiligheidsprofiel,  

1 sjorband met fitting en klem, bott vario randprofielen

Totaalgewicht: 111,2 kg

bott vario Platin Package 5081 
Modulepakket
Art.Nr. 600 99 093.19M

Montageset 
Art.Nr. 635 10 100.51V

bott vario Green Package 5081 
Modulepakket
Art.Nr. 600 99 094.19M

Montageset 
Art.Nr. 635 10 100.51V

+

+

Alle zijdelen met   
beschermrand

1 sjorband met  
fitting en klem

1 documenthouder 1 vastzetrail met  
veiligheidsprofiel

In het pakket opgenomen toebehoren

Aanzicht van de 
gedraaide kast vanaf 

de zijdeur
met 3 schuifladen
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BijrijderszijdeBestuurderszijde

bott vario | Module voor uw Peugeot Boxer L1 Wielbasis 3.000 mm

Linker inrichting B 2.275 x D 440 x H 1.100 mm

 n 4 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten

 n 2 bottBoxen-planken met 9 bottBoxen

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering

 n 1 ondervak met klemslot

Rechter inrichting B 1.275 x D 440 x H 1.100 mm

 n 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten

 n 1 bottBoxen-plank met 9 bottBoxen

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering

Toebehoren

 n 1 documenthouder, 1 vastzetrail met veiligheidsprofiel,  

1 sjorband met fitting en klem, bott vario randprofielen

Totaalgewicht: 70,7 kg

bott vario Silver Package 5093 
Modulepakket
Art.Nr. 600 99 115.19M

Montageset 
Art.Nr. 635 10 100.51V

+
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Linker inrichting B 2.275 x D 440 x H 1.400 mm

 n 5 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten

 n 2 bottBoxen-planken met 9 bottBoxen

 n 1 systeemdrager met 2 varioSliders

 n 1 legbord met aluminium klep en anti-slip mat

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering en aluminium klep

 n 1 ladingzekeringsset met sjorband

Rechter inrichting B 1.275 x D 440 x H 1.100 mm

 n 1 aluminium bak met scheidingswanden en anti-slip mat

 n 3 schuifladen met anti-slip matten

 n 1 varioSort met 20 bakjes, 1 varioSafe L

 n 1 varioSlide met een set geleiderails

 n 1 dwarsdrager met geïntegreerde ladingzekering

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering en aluminium klep

Toebehoren

 n 1 documenthouder, 1 vastzetrail met veiligheidsprofiel,  

1 sjorband met fitting en klem, bott vario randprofielen

Totaalgewicht: 113,3 kg

Linker inrichting B 2.275 x D 440 x H 1.500 mm

 n 1 aluminium langgoedbak met anti-slip mat

 n 3 bottBoxen-planken met 14 bottBoxen

 n 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten

 n 2 legborden met aluminium kleppen en anti-slip matten

 n 1 systeemdrager met 2 varioSliders

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering en aluminium klep

 n 1 kofferspanunit

 n 2 verticale vastzetrails

Rechter inrichting B 1.275 x D 440 x H 1.100 mm

 n 1 aluminium bak met scheidingswanden en anti-slip mat

 n 3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten

 n 3 varioSort, 1 varioSafe L

 n 1 dwarsdrager met geïntegreerde ladingzekering

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering en aluminium klep

Toebehoren

 n 1 documenthouder, 1 vastzetrail met veiligheidsprofiel,  

1 sjorband met fitting en klem, bott vario randprofielen

Totaalgewicht: 138,6 kg

bott vario Platin Package 5093 
Modulepakket
Art.Nr. 600 99 116.19M

Montageset 
Art.Nr. 635 10 100.51V

bott vario Green Package 5093 
Modulepakket
Art.Nr. 600 99 117.19M

Montageset 
Art.Nr. 635 10 100.51V

+

+

Aanzicht van de 
gedraaide kast vanaf 

de zijdeur
met 3 schuifladen

Alle zijdelen met   
beschermrand

1 sjorband met  
fitting en klem

1 documenthouder 1 vastzetrail met  
veiligheidsprofiel

In het pakket opgenomen toebehoren
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BijrijderszijdeBestuurderszijde

bott vario Silver Package 6101 
Modulepakket
Art.Nr. 600 99 108.19M

Montageset 
Art.Nr. 635 10 100.51V

Linker inrichting B 2.525 x D 440 x H 1.100 mm

 n 4 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten

 n 2 bottBoxen-planken met 10 bottBoxen

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering

 n 1 ondervak met klemslot

Rechter inrichting B 1.525 x D 440 x H 1.100 mm

 n 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten

 n 1 bottBoxen-plank met 11 bottBoxen

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering

Toebehoren

 n 1 documenthouder, 1 vastzetrail met veiligheidsprofiel,  

1 sjorband met fitting en klem, bott vario randprofielen

Totaalgewicht: 81,1 kg+

bott vario | Module voor uw Peugeot Boxer L2 Wielbasis 3.450 mm
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Linker inrichting B 2.525 x D 440 x H 1.500 mm

 n 1 aluminium langgoedbak met anti-slip mat

 n 3 bottBoxen-planken met 14 bottBoxen

 n 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten

 n 2 legborden met aluminium kleppen en anti-slip matten

 n 1 systeembalk met 2 varioSliders

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering en aluminium klep

 n 1 kofferspanunit

 n 2 verticale vastzetrails

Rechter inrichting B 1.525 x D 440 x H 1. -100 mm

 n 1 aluminium bak met scheidingswanden en anti-slip mat

 n 3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten

 n 3 varioSort, 1 varioSafe L

 n 1 dwarsdrager met geïntegreerde ladingzekering

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering en aluminium klep

Toebehoren

 n 1 documenthouder, 1 vastzetrail met veiligheidsprofiel,  

1 sjorband met fitting en klem, bott vario randprofielen

Totaalgewicht: 156,8 kg

bott vario Platin Package 6101 
Modulepakket
Art.Nr. 600 99 109.19M

Montageset 
Art.Nr. 635 10 100.51V

bott vario Green Package 6101 
Modulepakket
Art.Nr. 600 99 110.19M

Montageset 
Art.Nr. 635 10 100.51V

Linker inrichting B 2.525 x D 440 x H 1.400 mm

 n 5 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten

 n 2 bottBoxen-planken met 10 bottBoxen

 n 1 systeembalk met 2 varioSliders en aflegbakje

 n 1 legbord met aluminium klep en anti-slip mat

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering en aluminium klep

 n 1 ladingzekeringsset met sjorband

Rechter inrichting B 1.525 x D 440 x H 1.100 mm

 n 1 aluminium bak met scheidingswanden en anti-slip mat

 n 3 schuifladen met anti-slip matten

 n 1 varioSort met 20 bakjes

 n 1 varioSafe L, 1 varioSlide met set geleiderails

 n 1 dwarsdrager met geïntegreerde ladingzekering

 n 1 ondervak met geïntegreerde ladingzekering en aluminium klep

Toebehoren

 n 1 documenthouder, 1 vastzetrail met veiligheidsprofiel,  

1 sjorband met fitting en klem, bott vario randprofielen

Totaalgewicht: 128,7 kg

+

+

Ansicht des 
gedrehten Schranks 

von der Seitentür
mit 3 Schubladen

Alle zijdelen met   
beschermrand

1 sjorband met  
fitting en klem

1 documenthouder 1 vastzetrail met  
veiligheidsprofiel

In het pakket opgenomen toebehoren
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bott vario | Dakdragersystemen

Basisdakdrager 

Zijsteunen

VE Art.Nr.

2 stuks 350 02 034

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

VE 2

De dakdragersystemen van bott zijn licht, sterk en 

veilig. Ze leveren de maximale opbergruimte op het 

dak van het voertuig, zijn efficiënt en duurzaam. 

De aerodynamisch gevormde onderdelen van weer-

bestendig, geanodiseerd aluminium beperken de 

luchtweerstand en het windgeluid tot een minimum. 

Met de uitgebreide toebehoren kan iedere lading 

veilig worden getransporteerd.

Uw Bouwjaar Wielbasis Voertuigmodel Aantal Art.Nr.

Peugeot vanaf mm Lengte Hoogte dragers

Partner 2008 2728 Alle H1 2 350 01 005

Partner 2008 2728 Alle H1 3 350 01 006

Boxer 2006 3000/3450/4035/4035L Alle H1,H2,H3 2 350 01 017

Boxer 2006 3000/3450/4035/4035L Alle H1,H2,H3 3 350 01 018

Boxer 2006 3000/3450/4035/4035L Alle H1,H2,H3 4 350 01 019

Uw Bouwjaar Wielbasis Voertuigmodel Achterkant Art.Nr.

Peugeot vanaf mm Lengte Hoogte

Partner 2008 2728 L1 H1 Dubbele deuren 350 02 024

Partner 2008 2728 L2 H1 Dubbele deuren 350 02 030

Boxer 2006 3000/3450/4035/4035L Alle H1,H2,H3 Dubbele deuren 350 02 028

Laadrol - passend voor basisdakdrager
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Uw Bouwjaar Wielbasis Voertuigmodel Achterkant Bagagerek Art.Nr.

Peugeot vanaf mm Lengte Hoogte B x D m

Partner 2008 2728 L1 H1 Dubbele deuren 1,25 x 2,40 350 01 007

Partner 2008 2728 L1 H1 Achterklep 1,25 x 2,20 350 01 008

Partner 2008 2728 L2 H1 Dubbele deuren 1,25 x 2,60 350 01 009

Partner 2008 2728 L2 H1 Achterklep 1,25 x 2,40 350 01 010

Boxer 2006 3000 L1 H1 Dubbele deuren 1,80 x 3,20 350 01 020

Boxer 2006 3450 L2 H1 Dubbele deuren 1,80 x 3,40 350 01 021

Boxer 2006 3450 L2 H2 Dubbele deuren 1,80 x 3,20 350 01 022

Boxer 2006 4035 L3 H2 Dubbele deuren 1,80 x 3,80 350 01 023

Boxer 2006 4035L L4 H2 Dubbele deuren 1,80 x 4,20 350 01 024

Boxer 2006 4035L L4 H3 Dubbele deuren 1,60 x 4,20 350 01 025

Korbträger

Uitvoering voor Art.Nr.

Buis tot 2 m 350 02 021

Buis tot 3 m 350 02 022

Aluminium laadbuis voor lange onderdelen
 ■ afsluitbare en  

breuk bestendige stalen 
kap aan beide uiteinden

 ■ max. draagvermogen: 
50 kg

 ■ van poeder gecoat 
aluminium Aluminium ladderhouderset

Overige toebehoren:

Achterdeurladder Ladderliften

VE Art.Nr.

2 stuks 350 02 020

Ladderklemmenset
 ■  geschikt voor maximaal 4-delige 

ladders

 ■  afsluitbaar

 ■ gepatenteerd klemsysteem voor een 
snel en veilig gebruik

 ■  met corrosiebestendige stakel 
ankerhaken

VE 2
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Opties voor elke behoefte

bott vario biedt veel meer toebehoren voor voertuigen en de 

inrichting daarvan dan de artikelen in deze brochure.

Voertuigbelettering, opstaptreden, bagagedragers, oprijplaten, 

signaalverlichting en telecommunicatiecomponenten zijn slechts 

enkele voorbeelden van de mogelijkheden, die uw bott service-

partner als aanvulling op de inrichting van uw voertuig biedt.

bott vario | Orde, veiligheid en efficiëntie

Ventilatie-elementen

 ■ voor de ventilatie in dak en  
zij kanten bij het transport van 
onder druk staande gasflessen

 ■ voor de ventilatie in de bodem 
bij het transport van onder druk 
staande gasflessen

Afb. Uitvoering Afmetingen 
B x D x H mm

Art.Nr.

A Dak-/zijkantventilatie 94 x 140 x 40 635 02 054.19V

B Vloerventilatie Ø 110/H 100 635 02 055.19V

Spanband

 ■ met fitting en ratel  ■ met fitting en klem

Gasflessenhouder
 ■ voor het veilige transport 

van max. 2 onder druk staande gasflessen 

 ■ uitvoering 1:  
met 1 bindrails en 1 sjorband met ratel

 ■ uitvoering 2:  
met 2 bindrails en 2 sjorbanden met ratel

Voor een systeemdiepte van 
mm

Uitv. Raillengte 
mm

Art.Nr.

340 1 270 126 15 007.98V

340 2 270 126 15 008.98V

440 1 370 126 15 009.98V

440 2 370 126 15 010.98V

Uitklapbaar werkblad

Uitvoering Afmetingen 
B x D x H mm

Art.Nr.

incl. draaiplateau en bankschroef 
bekbreedte 125 mm

200 x 300 x 900 612 20 006.51V

incl. bankschroef 
bekbreedte 125 mm

200 x 300 x 900 612 20 007.51V

 ■ voor het bewerken van materiaal buiten de auto

 ■ verzinkt staalplaat

 ■ werkblad natuurlijk beuken multiplex en kruisgewijs verlijmd, geolied
Bandlengte mm Vast einde mm Belastbaarheid daN Art.Nr.

A

1.000 130 500 626 26 005.19V

2.500 130 500 626 26 006.19V

3.500 500 500 626 26 007.19V

Bandlengte mm Vast einde mm Belastbaarheid daN Art.Nr.

B

1.000 130 150 626 26 009.19V

2.500 130 150 626 26 010.19V

3.500 500 150 626 26 011.19V

A B

A B
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Uw Peugeot Art.Nr.

Boxer 122 30 057.19V

Veiligheidsrooster voor het voertuig tussenschot
 ■ ter bescherming van  

bestuurder en bijrijder 

 ■ poedergecoat staalplaat

 ■ kleur:  
antracietgrijs (RAL 7016)

 ■ maaswijdte 25 mm

Afmetingen B x D x H mm Art.Nr.

454 x 318 x 88 625 11 146.19V

 ■ voor voertuigen met een bott bedrijfswageninrichting met sjorelementen 
en/of vastzetrails

set bestaande uit: 2 sjorbanden 3,5 m met fitting en klem
 2 sjorbanden 3,5 m met fitting en ratel
 6x ladingzekeringskussentjes, 6x kantbeschermingskussentje
 incl. belangrijke informatie voor het beveiligen van de lading

varioSort ladingbeveiligingskoffer
Ladingzekeringsrails met veiligheidsprofiel

 ■ contactvlakken met beschermrand,  
ideaal voor lading met gevoelige kanten

 ■ voor sjorbanden met fitting

 ■ tussenruimte 25 mm

 ■ belastbaar tot 500 daN

 ■ incl. eindkapjes

Raillengte mm Breedte in mm Art.Nr.

1.000

46

679 01 014.98V

1.500 679 01 015.98V

2.000 679 01 016.98V

3.000 679 01 017.98V

str. meter* 679 01 018.98V

* Bestelbaar in stappen van 25 mm/max. lengte 3.000 mm

Afmetingen B x D mm Uitvoering Art.Nr.

1.250 x    730 4x haak 626 27 006.19V

1.250 x    730 4x fitting 626 27 007.19V

2.290 x 1.500 4x haak 626 27 008.19V

2.290 x 1.500 4x fitting 626 27 009.19V

Ladingnet
 ■ nauwmazig, geknoopt 

ladingnet 

 ■ rondomlopende band 
met klemslot

Dekkleed
 ■ 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

Uitvoering klemslot Afm. B x D mm Art.Nr.

4x met platte haak 1.250 x    730 626 27 010.19V

4x met fitting 1.250 x    730 626 27 011.19V

6x met platte haak 2.290 x 1.500 626 27 012.19V

6x met fitting 2.290 x 1.500 626 27 013.19V

bott vario | Orde, veiligheid en efficiëntie

Set spanstanghouders

 ■ voor het veilig en ruimtebesparend opbergen van 2 of 4 spanstangen

 ■ passend voor beide spanstangversies

 ■ voor montage aan vastzetrails op de zijwanden in het voertuig of aan het dak

 ■ poedergecoat staalplaat, kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Uitvoering Afmetingen 
B x D x H mm

Art.Nr.

voor 2 spanstangen 85 x 75 x 120 630 03 086.19

voor 4 spanstangen 85 x 75 x 270 630 03 087.19
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bott vario | Koffersystemen varioSort

varioSort documenthouder

Afmetingen B x D x H mm Art.Nr.

95 x 335 x 315 625 11 128.97V

 ■ houder van geanodiseerd 
aluminium 

Toepassingsvoorbeeld:
servicekoffer varioSort wordt niet 
meegeleverd.

varioSort met rasterinlay

Afmetingen
B x D x H mm

Inwendige afmetingen 
B x D x H mm

Art.Nr.

525 x 340 x 90 400 x 275 x 75 625 11 126.19V

 ■ bestaat uit een grondmat 
van 12 mm en rastermat 
van 63/69 mm

 ■ schuimrubber antraciet 
(RAL 7016)

 ■ voorgesneden voor een-
voudig op maat afbreken

 ■ draagvermogen: 15 kg

varioSort met inlay voor nozzels
 ■ met 90 insteekplaatsen in 

een schuimrubber inlay

 ■ incl. 3 onderdelenbakjes

 ■ draagvermogen: 15 kg

Afmetingen
B x D x H mm

Inwendige afmetingen 
B x D x H mm

Art.Nr.

525 x 340 x 90 400 x 275 x 75 625 11 125.19V

Afmetingen
B x D x H mm

Inwendige afmetingen 
B x D x H mm

Art.Nr.

525 x 340 x 90 400 x 275 x 75 625 11 095.19V

varioSort met 20 bakjes
 ■ systeemdiepte 340 mm

 ■ 20 onderdelenbakjes

 ■ draagvermogen: 15 kg

Afmetingen
B x D x H mm

Inwendige afmetingen 
B x D x H mm

Art.Nr.

525 x 340 x 90 400 x 275 x 75 625 11 096.19V

varioSort met 28 bakjes
 ■ systeemdiepte 340 mm

 ■ 28 onderdelenbakjes

 ■ draagvermogen: 15 kg

Afmetingen
B x D x H mm

Inwendige afmetingen 
B x D x H mm

Art.Nr.

525 x 340 x 90 400 x 275 x 75 625 11 094.19V

varioSort met 11 bakjes
 ■ systeemdiepte 340 mm

 ■ 11 onderdelenbakjes

 ■ draagvermogen: 15 kg
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bott vario | Koffersystemen varioSafe

varioSafe - systeemdiepte 340 mm

 ■ draagbox met afsluitbaar deksel

 ■ automatisch ont- en vergrendelen bij het neerzetten en dragen

 ■ draagvermogen: 15 kg

Maat Afmetingen
B x D x H mm

Inwendige afmetingen 
B x D x H mm

Art.Nr.

M 525 x 340 x 115 400 x 275 x   78 625 11 097.19V

L 525 x 340 x 190 400 x 275 x 153 625 11 029.19V

X 525 x 340 x 390 400 x 275 x 365 625 11 098.19V

Maat Afmetingen
B x D x H mm

Inwendige afmetingen 
B x D x H mm

Art.Nr.

L 525 x 440 x 190 400 x 375 x 153 625 11 030.19V

varioSafe - systeemdiepte 440 mm

 ■ systeemdiepte 340 mm

 ■ 18 bakjes over 2 niveaus

 ■ draagvermogen: 15 kg

varioSafe L met 18 bakjes

Afmetingen
B x D x H mm

Inwendige afmetingen 
B x D x H mm

Art.Nr.

525 x 340 x 190 400 x 275 x 153 625 11 033.19V

 ■ systeemdiepte 340 mm

 ■ met 90 insteekplaatsen in 
een schuimrubber inlay

 ■ incl. 3 onderdelenbakjes

 ■ draagvermogen: 15 kg

varioSafe M met inlay voor nozzels

Afmetingen
B x D x H mm

Inwendige afmetingen 
B x D x H mm

Art.Nr.

525 x 340 x 115 400 x 275 x 78 625 11 118.19V

 ■ systeemdiepte 440 mm

 ■ 27 bakjes over 2 niveaus

 ■ draagvermogen: 15 kg

varioSafe L met 27 bakjes

Afmetingen
B x D x H mm

Inwendige afmetingen 
B x D x H mm

Art.Nr.

525 x 440 x 190 400 x 375 x 153 625 11 034.19V

 ■ systeemdiepte  
340 mm 

 ■ afb. A:  
voor 13 spuitbus-
sen max. Ø 73 mm

 ■ afb. B:  
voor 24 patronen  
van max. Ø 53 mm

Afb. Afmetingen
B x D x H mm

Inwendige afmetingen 
B x D x H mm

Art.Nr.

A 525 x 340 x 390 400 x 275 x 365 625 11 131.19V

B 525 x 340 x 390 400 x 275 x 365 625 11 132.19V

varioSafe X met spuitbus- of patroonhouder

A B

M

L

X

Eén standaard in bedrijf, in het voertuig en bij montage | 

veelzijdige indelingen …
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bott vario | Orde, veiligheid en efficiëntie

Documenthouder
 ■ lichte documenthouder 

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

 ■ DIN A4 landscape

 ■ incl. beletteringsclip  

Afmetingen B x D x H mm Vanaf systeemdiepte mm Art.Nr.

340 x 100 x 213 340 140 14 028.19

Houder voor scheppen en gereedschap voor achterdeuren
 ■ te gebruiken voor lichte onder-

delen 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 beves-
tigingsprofielen 
voor montage van de houder voor 
scheppen aan de voertuigdeur 
(alleen bij varianten met hoog dak)

Afmetingen B x D x H mm Art.Nr.

500 x 240 x 1500 635 02 048.97V

Ladderhouder, 3-delig
 ■ 3-delig, voor enkele en dubbele 

ladders

 ■ ter bevestiging aan de dakstijlen 

 ■ eenvoudige, ergonomische 
bevestiging van ladders d.m.v. 
klapmechanisme

 ■ kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Passend voor ladderbomen 
van - tot mm

Art.Nr.

  70 - 100 630 03 083.19V

130 - 160 630 03 084.19V

Insteekhouders
 ■ geanodiseerd aluminium

Afmetingen
B x D x H mm

V.a. systeem-
diepte in mm

Toepassing Art.Nr.

215 x   85 x 275 340 DIN A4 portrait 625 30 001.97V

320 x   85 x 275 440 DIN A4 dwars 625 30 002.97V

175 x   93 x 230 340 DIN-verbandtrommel 625 30 003.97V

114 x 114 x 500 240 Lange onderdelen 625 30 004.97V

  76 x   76 x 500 240 Lange onderdelen 625 30 005.97V

256 x 300 x   82 340 DIN A4 schuin 625 30 006.97V

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

bott vario CarOffice

Afmetingen B x D x H mm Art.Nr.

340 x 520 x 690 630 03 098.19V

 ■ zorgt voor orde op de 
bijrijdersplaats

 ■ met twee insteekhouders 
voor brochures, catalogi 
en andere documenten

 ■ snel uit te nemen op-
bergbox voor onderdelen 

Jerrycan houder
 ■ passend voor 10L of 20L 

stalen jerrycans 

 ■ voor 5l-jerrycan:  
van geanodiseerd  
aluminium

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

 ■ inclusief klemslot voor het 
vastzetten van de jerrycans 
tijdens transport

Uitvoering Afmetingen
B x D x H mm

Art.Nr.

voor 1x 10/20 l jerrycan 173 x 342 x 243 630 03 008.19V

voor 3x 10/20 l jerrycans 518 x 342 x 243 630 03 009.19V
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Overige toebehoren staan vermeld in de grote catalogus

Slanghouder
 ■ gegoten aluminium

 ■ voor het veilig opruimen van 
kabels en slangen

Afmetingen B x D x H mm Art.Nr.

190 x   70 x 150 140 50 001

270 x 110 x 200 140 50 002

350 x 140 x 260 140 50 003

420 x 190 x 310 140 50 004

VE 5

Afmetingen B x D x H x Ø mm Art.Nr.

60 x 75 x 60 x 6 140 01 121

perfo-haak plus
 ■ met brede grondplaat 

 ■ onder hoek staand  
haakuiteinde (35 mm)

VE 1

 ■ met aluminiumconsole,  
10 liter inhoud, aftapkraan, 
bevestigingsset

Afmetingen B x D x H mm Art.Nr.

370 x 185 x 375 630 03 059.19V

Waterdispenserset

 ■ voor papierrollen  
max. 260 mm breed,  
Ø 280 mm

Afmetingen B x D x H mm Art.Nr.

315 x 185 x 180 630 03 058.19V

Papierrolhouder, zelf vergrendelend

VE 1

 ■ aan-/uitschakelaar

 ■ moderne LED-technologie

 ■ verstrooiingshoek 120°

 ■ lichtkleur:  
daglichtwit 6.000 - 6.500 K

 ■ aluminium behuizing

 ■ 2-aderige aansluitkabel 1m

 ■ incl. bevestigingsmateriaal

LED-werklamp 12 V

Lumen Afmetingen B x D x H mm Art.Nr.

530 500 x 30 x 12 635 01 032.90V

900 900 x 30 x 12 635 01 033.90V

LED

 ■ aluminium behuizing met 
handgreep

 ■ beschermingsklasse IP67

 ■ spiraalkabel met 12 V-stekker, 
bruikbare lengte 8 m

 ■ 1.755 lumen

Werkschijnwerper met magneetvoet 12/24 V LED

Vermogen Art.Nr.

27 watt 505 02 095

 ■ moderne LED technologie

 ■ daglichtwit 6000 K, IP65

 ■ met waterdichte, transparante 

siliconenmantel

 ■ 2-aderige aansluitkabel 0,5 m

 ■ zelfklevend met 3M plakband

LED-strip 12 V

Vermogen in watt Lengte mm Art.Nr.

  6 1.000 635 01 052

12 2.000 635 01 053

bott vario | Orde, veiligheid en efficiëntie
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bott vario |  Transportboxen voor voertuigen

 bottTainer met klapdeksel

Uitwendige afmetingen B x D x H mm Art.Nr.

1.030 x 650 x 600 600 20 009.51M

1.750 x 650 x 760 600 20 001.51M

1.930 x 650 x 760 600 20 002.51M

Uitwendige afm. 
B x D x H mm

Deur links
Schuifladen

Deur rechts
Schuifladen

Art.Nr.

A 1.750 x 650 x 755 - 2x zwaar te belasten 600 20 025.51M

B 1.750 x 650 x 755 2x normale belasting 2x zwaar te belasten 600 20 026.51M

A 1.930 x 650 x 755 - 2x zwaar te belasten 600 20 027.51M

B 1.930 x 650 x 755 2x normale belasting 2x zwaar te belasten 600 20 028.51M

 bottTainer aflegbak

B x D x H mm Art.Nr.

Aflegbak 341 x 583 x 92 600 20 024.51

Assortiment met 13 onderdelenboxen 325 x 525 630 20 192.36

 ■ aflegbak die in de bottTainer wordt gehangen

 ■ vastzetten via deksel

 ■ verzinkt

 ■ als optie met 13 onderdelenboxen 

 bottTainer complete varianten

 ■ 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

 ■ deksel van slipbestendige  
geribbelde aluminium plaat

 ■ gasveer voor het veilig open-
houden van het deksel

 ■ door de tweevoudig vergren-
deling met robuuste sloten 
worden de te transporteren 
goederen veilig opgeborgen

 ■ voorzien van schuifladensets en 
2-delige tussenvloer

 ■ met verschillende vulmogelijk-
heden achter de vleugeldeur

A

Voor een optimale organisatie  
van de bergruimte en het beveiligen van de  
lading op open laadvloeren

 ■ optimale indeling van de bergruimte en beveiliging van de lading op de 
open laadvloer door opbergvakken met vakverdeling

 ■ snelle en ergonomische toegang tot de belangrijkste onderdelen van de 
uitrusting via deuren, rolluiken, laden aan de binnenkant, zonder dat de 
laadbak betreden hoeft te worden (afhankelijk van de uitvoering)

 ■ grote mate van stabiliteit door de robuuste frameconstructie
 ■ zwaar te belasten oppervlakken: zijkanten en bodem van verzinkt staalplaat, 
corpus met beschermrandprofielen

 ■ gereedschap en materiaal is door de afdichtingsrubbers tegen spatwater 
beschermd 

 ■ bescherming tegen diefstal van de goederen door robuuste sloten
 ■ pootjes garanderen bescherming tegen waterplassen in de laadbak
 ■ optimale organisatie van de bergruimte door uitbreiding met vario-
systeem componenten

 ■ crashtest gekeurd overeenkomstig ECE R44
 ■ individuele configuratie als alternatief voor complete varianten mogelijk

B

  met open laadbak
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bott vario | Ladingzekering op de laadbak

Veiligheid en orde in de laadbak

bottTainer met rolluikenbottTainer met deuren en tussenvloer

 ■ met vastgeschroefde tussen-
bodem tussen de niveaus

 ■ bovenste deur kan via de 
klep worden geopend

 ■ kan als optie van laden worden voorzien (vak onder)

 ■ snelle en eenvoudige ladingzeke-
ring op de laadbak

 ■ voor het transport van scheppen, 
bezems en ander gereedschap

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

bott opbergvak voor open laadbak

Uitwendige afmetingen B x D x H mm Art.Nr.

1.700 - 2.136 x 622 x 382 600 20 029.98V

Bevestigingsmateriaal 900 99 667

 ■ diefstalbeveiliging door middel 
van ondoorzichtig dekkleed

 ■ getest conform VDI 2700

 ■ belastbaar tot 200 daN

 ■ 4 bandafmetingen voor alle 
gangbare open laadbakken

 ■ incl. sjorogen voor de klep

Dekkleed

Laadbaklengte L mm Maat Art.Nr.

2.100 - 2.650 S 626 27 015.19V

2.650 - 3.200 M 626 27 016.19V

3.200 - 3.750 L 626 27 017.19V

3.750 - 4.300 XL 626 27 018.19V

Uitwendige afm. B x D x H mm met Art.Nr.

1.750 x 630 x 1.130 4 deuren 600 22 001.51M

1.930 x 630 x 1.130 4 deuren 600 22 002.51M

1.750 x 630 x 1.130 2 deuren 600 22 003.51M

1.930 x 630 x 1.130 2 deuren 600 22 004.51M

Set laden Afmetingen H x D mm Art.Nr.

Normale belasting 40 kg 1 x 175 x 540/1 x 300 x 540 600 22 011.19M

Zware belasting 50 kg 1 x 175 x 795/1 x 300 x 795 600 22 012.19M

Afb. Hoogte in mm Bestaat uit Art.Nr.

-    910 leeg 600 21 010.51M

A    910 opklapbare bodem, bott-
Boxen-plank met bottBoxen

600 21 011.51M

B 1.060 3 schuifladen, 2 bakken,  
bottBoxen-plank met bottBoxen

600 21 008.51M

C 1.060 6 schuifladen, opklapbare bodem,  
bottBoxen-plank met bottBoxen

600 21 009.51M

D 1.060 bottBoxen-plank met bottBoxen 600 21 007.51M

 ■ B x D 1.365 x 710 mm

 ■ weersbestendige en  
afsluitbare rolluiken van  
robuust aluminium

 ■ snelle toegang tot de volledige 
ruimte

 ■ bottTainer met een hoogte 
van 910 mm, geschikt voor 
voertuigen met dekzeilopbouw 
op cabinehoogte

Toebehoren

Art.Nr.

4 kraanogen, poeder gecoat 900 99 590.63

Heftrucksokkel voor bottTainer met klapdeksel 600 20 018.51M

Heftrucksokkel voor bottTainer met rolluiken 600 21 006.51M

A

B

C

D
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