bott vario
De bedrijfswageninrichting voor
uw Citroën
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Tw e e m e r k e n – één systeem

bott vario | Thuis in uw Citroën

bott configureert de inrichting branchegericht en geheel naar uw wensen.

U heeft gekozen voor een Citroën. Met deze keuze hebt u de perfecte
basis voor de inbouw van een bott vario bedrijfswageninrichting geschapen. De onderdelen van bott vario zijn qua afmetingen en bevestigingspunten exact op de voertuigafmetingen van Citroën afgestemd. 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 moduless, als op de individuele inrichting, die bott exact aan de hand van uw eigen behoeften
plant. Daarmee vormen de combinatie van uw Citroën en een bott vario
bedrijfswageninrichting een in elkaar grijpend systeem.

bott vario | Bedrijfswageninrichtingen –

Zo individueel als uw branche
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Het bewijs.
Wie zeker wil zijn van zijn of haar zaak, vertrouwt bij
de controle van de beveiligingssystemen op het vierogen-principe. bott voert vrijwillig, samen met de automobielindustrie, regelmatig crashtesten uit. Daarbij
controleren onafhankelijke experts of de veiligheid van
een beladen bedrijfswagen nog steeds gegarandeerd
kan worden.
- Vangt bott vario de energie dynamisch op?
- Blijft de lading daar waar het hoort?
- Worden de extreme krachten met succes
geabsorbeerd?
Er wordt gecontroleerd of hetgeen de ingenieurs van
bott in het eigen testlaboratorium hebben onderzocht, ook onder extreme omstandigheden, stand houdt.
Realistisch in alle details wordt een botsing met een
snelheid van 50 km/h gesimuleerd. Dit is een voorwaarde uit de richtlijn ECE R44.
Het bewijs is geleverd. De geslaagde crashtesten geven
aan dat chauffeur en bijrijder op
bott vario kunnen vertrouwen.
De video van de crashtest:

4 J0791SF002

0.080 mS
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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 professionaliteit tijdens de uitvoering van uw opdracht. Om zo goed mogelijk op elke
eventualiteit te zijn voorbereid, moeten het juiste gereedschap, het doelmatige materiaal en noodzakelijke reserveonderdelen aanwezig zijn. Kortom – de uitrusting moet kloppen!
Dus is een perfecte organisatie van de bergruimte van cruciaal belang
voor de voertuiginrichting. Op de kleinste ruimte worden alle noodzakelijke spullen veilig meegenomen. Ter plaatse bij de klant vormen een snelle
toegang en overzichtelijke indeling van alle benodigdheden de sleutel tot
uw succes.

■ modulair

individuele planning en conﬁguratie voor de perfecte organisatie van de
bergruimte, volledig afgestemd op uw behoeften
■ veilig

een kwalitatief hoogwaardige afwerking en overeenkomstig ECE R44
uitgevoerde crashtesten, aangezien uw veiligheid op de eerste plaats komt

■ waardevol

zonder compromissen op het gebied van robuustheid
en stabiliteit, toegespitst op een lange levensduur
■ mooi

het bott vario-design verandert de arbeidsomgeving in
een leefruimte en garandeert daarmee een soevereine
uitstraling

■ licht

intelligente combinatie van materialen en consequente constructie
van de componenten, voor meer lading – bij een lager eigen gewicht

Perfecte organisatie van de bergruimte
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b o t t v a r i o Organisatie van de bergruimte

bott vario | Veelzijdige taken uit kunnen voeren

bott plant uw individuele interieur exact aan de hand van uw eigen behoeften.

Op alle gebeurtenissen kunnen reageren wil zeggen dat u op alle onvoorziene omstandigheden bent voorbereid. Het gevolg van deze vanzelfsprekendheid is dat u veel gereedschap en materiaal mee kunt nemen,
want ook uw klant accepteert geen verspilling van kostbare tijd voor het
ophalen of kopen van goederen. Uw nieuwe bestelwagen biedt voldoende ruimte om alles mee te kunnen nemen. Maar hoe meer er inpast,
hoe groter de uitdaging wordt om het netjes te houden. bott vario garandeert te allen tijde een volledig overzicht van uw complete uitrusting.
Uw uitrusting wordt binnen de veelzijdige componenten compact georganiseerd en vindt daar een veilige opslagplaats.
Gereedschap en materiaal dat u vaak nodig hebt, kunt u van buitenaf,
zonder het voertuig te betreden, via de achter- en zijdeuren, comfortabel
uitnemen, aangezien uw bott servicepartner de bergruimte op dat gebied
ergonomisch en exact volgens uw wensen heeft vormgegeven.

bott vario | Bedrijfswageninrichtingen –

Perfect ingericht
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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 planningsspecialist 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 het door u gewenste interieur
en organiseert de nuttige ruimte
van uw bestelwagen optimaal.

Gecertiﬁceerde montage
Het interieur van uw voertuig
wordt uitsluitend door geschoold
personeel gebouwd. Dit
omdat uw veiligheid bij ons
op de eerste plaats komt.

Aﬂevering
Bij bott is een eerste instructie
met uitvoerige aandacht voor
de onderhouds- en gebruiksaanwijzing vanzelfsprekend.

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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bott vario | Waarden
beschermen
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Wandbekledingspanelen vario protect-light
Vloer- en wandbekledingspanelen

■ platen van polypropyleen met

maken uw voertuig resistent tegen alles, wat van binnenuit de
lak kan aantasten. Een als optie verkrijgbare hemel – ook met
geïntegreerde lichttechniek – sluit het beschermingspakket op
een uitstekende manier af.

■ extreem licht

holle kamers (dikte 4 mm)
■ lichtgrijs (RAL 7035)

bott vario vloerplaten

overige als optie verkrijgbare bekledingsets:
vario protect-cargo
multiplex
(dikte 4 mm),
lichtgrijs (RAL 7035)

■ vochtwerende multiplex vloerplaten van berkenhout met een laag gewicht

(dikte 12 mm)
■ bovenkant: robuuste, slipbestendige kunstharscoating
■ zijkanten: voorzien van een waterbestendige oppervlaktecoating
■ toegang tot de sjorpunten door afneembare afdekdoppen

vario protect-plus
aluminium,
extreem slagbestendig met
perfo-perforatie

Lengte in mm

Spanstang

650 - 900

850 01 041

1050 - 1550

850 01 039

1550 - 2050

850 01 013

2000 - 2500

850 01 040

Uw
Citroën

[1]
Vloer
zonder opstapbeveiliging

[1]
Vloer
opstapbeveiliging

[1]
Vloer
met sjorrails

Aantal
sjorrails

Nemo

113 20 128

113 10 128

113 12 128

3

122 25 093.95

Berlingo

113 20 129

113 10 129

113 12 129

3

122 25 062.95

122 25 062.95

Berlingo Lang

113 20 131

113 10 131

122 25 062.95

122 25 062.95

Jumpy L1 - H1

113 20 124

113 10 124

113 12 124

2

122 25 098.95

122 25 099.95

122 25 100.95

Jumpy L2 - H1/H2

113 20 125

113 10 125

113 12 125

2

122 25 101.95

122 25 102.95

122 25 103.95

Jumper L1 - H1

113 20 120

113 10 120

113 12 120

3

122 25 104.95

122 25 105.95

Jumper L1 - H2 T*

113 20 120

113 10 120

113 12 120

3

122 25 144.95

122 25 145.95

Jumper L2 - H1

113 20 121

113 10 121

113 12 121

3

122 25 106.95

122 25 107.95

Jumper L2 - H2 T*

113 20 121

113 10 121

113 12 121

3

122 25 108.95

122 25 109.95

Jumper L3 - H2 T*

113 20 122

113 10 122

113 12 122

5

122 25 110.95

122 25 111.95

Jumper L3 - H3 T*

113 20 122

113 10 122

113 12 122

5

122 25 112.95

122 25 113.95

Jumper L4 - H2 T*

113 20 123

113 10 123

113 12 123

6

122 25 114.95

122 25 115.95

Jumper L4 - H3 T*

113 20 123

113 10 123

113 12 123

6

122 25 116.95

122 25 117.95

[2]
Basisset
Wandbekleding

[ 2+3+4 ]
Complete set
achterdeuren +
schuifdeur

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

[6]
Hemel

T* uitvoering hoog dak over de gehele hoogte bekleed
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bott vario | Bescherming voor inzittenden, gereedschap en voertuig

Ontluchtingselementen

Ladingbeveiligingsnet
■ nauwmazig, geknoopt ladingnet
■ rondomlopende band met

klemslot

■ voor de ventilatie in dak en

■ voor de ventilatie in de vloer bij het

zijkanten bij het transport van
onder druk staande gasflessen

transport van onder druk staande
gasflessen
Afmetingen
bxdxh mm

Artikelnr.

Dak-/zijkantventilatie

205 x 355 x 50

808 33 215.10V

Vloerventilatie

164 x 164 x 80

080 32 021

Afmetingen bxd mm

Uitvoering

Artikelnr.

1.250 x 730

4 haken

626 27 006.19V

1.250 x 730

4 fittings

626 27 007.19V

2.290 x 1.500

4 haken

626 27 008.19V

2.290 x 1.500

4 fittings

626 27 009.19V

Gasflessenhouder
■ voor het veilige transport

van max. 2 onder druk staande gasflessen
■ uitvoering 1:

varioSort ladingbeveiligingskoffer

met 1 bevestigingsrail en 1 spanband
met ratel

Set bestaande uit:
2 spanbanden 3,5 m
met platte haak en klem

■ uitvoering 2:

met 2 bevestigingsrails en 2 spanbanden
met ratel

2 spanbanden 5 m met haak
en ratel
6 ladingbeschermingspads
6 kantbeschermingspads
incl. belangrijke informatie voor
het beveiligen van de lading

■ voor voertuigen een bott interieur met sjorelementen

Voor een systeemdiepte van mm

Uitv.

Raillengte
mm

Artikelnr.

340

1

270

126 15 007.19V

340

2

270

126 15 008.19V

440

1

370

126 15 009.19V

440

2

370

126 15 010.19V

540

1

470

126 15 011.19V

540

2

470

126 15 012.19V

en/of sjorrails
Afmetingen bxdxh mm

Artikelnr.

454 x 318 x 88

625 11 146.19V

Aluminium opbouw sjorrail halfrond
■ voor spanbanden met fitting
■ breedte 50 mm

Scheidingswandrooster voor de voertuigscheidingswand

■ tussenruimte 25 mm

■ ter bescherming van chauffeur en

■ einddop als beschermende functie (optie)

bijrijder
■ staalplaat gemoffeld
■ kleur: antracietgrijs (RAL 7016)
■ maaswijdte 25 mm

Raillengte mm

Artikelnr.

1.000

679 01 008.98V

1.500

679 01 009.98V

2.000

679 01 010.98V

3.000

679 01 011.98V

Voertuigtype

Artikelnr.

str. meter*

679 01 012.98V

Jumpy

122 30 005.19V

Einddop (1 stuk)

850 01 010

Jumper

122 30 005.19V

* met tussenruimte van 25 mm te bestellen/max. lengte 3.000 mm

Overige toebehoren staan vermeld in onze grote catalogus
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bott vario | Bodemmodule

■

vlakke laadvloer

■

bescherming tegen diefstal,
aangezien het ondergebrachte
materiaal niet zichtbaar is voor
iemand die buiten de auto staat

■

comfortabele bediening van de
schuif- en achterdeuren

■

royale bergruimte

■

sjorpunten op de afdekplaat

■

volledig uittrekbare laden

■

belastbaarheid per lade: 50 kg

De veilige oplossing voor uw
Citroën Berlingo.

De vario bodemmodule in 2 hoogtes

Uw Citroën

360
mm

210
mm

(incl. hoogte van de vloerplaat)

Bouwhoogte

Laden achterkant

Laden zijkant

mm

Aantal

Aantal

H mm

Artikelnr.

H mm

Nemo

210

1x

150

1x

150

600 10 068.19V

Berlingo

210

2x

150

1x

150

600 10 066.19V

Berlingo Maxi

210

2x

150

1x

150

600 10 067.19V

Bij voertuigen met verschillende scheidingswanden moet de afdekplaat tijdens de montage worden aangepast (de zaaglijn is aangegeven).
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bott vario | Modules

Door de modulaire mogelijkheden van het bedrijfswageninterieur kan de
bott vario bedrijfswageninrichting exact op uw eigen wensen en behoeften worden afgestemd.
De gestandaardiseerde Modules vormen een snel alternatief in vergelijking
met de individuele planning. Zij combineren de ervaringen van de planners
van bott en bieden oplossingen voor alle branches en toepassingen, zoals
een overzicht van Modules op de volgende pagina‘s laat zien.

Bestuurderszijde

Bestuurderszijde

Bijrijderszijde

Bijrijderszijde

Veilig onderweg
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Ongeacht of het om een Nemo, Berlingo, Jumpy of
Jumper, om de bestuurders- of bijrijderszijde, om
laden of bottBoxen voor kleine onderdelen gaat: de
bott standaardmodules passen exact in uw voertuig.

Berlingo
Bijrijderszijde

Deze modules bieden een veelzijdige bergruimte voor
alles wat u bij u moet hebben.

WB 2728 mm

Bestuurderszijde

WB 2728 mm

Berlingo L
Bijrijderszijde

WB 2728 mm L

Bestuurderszijde

WB 2728 mm L
14
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bott vario | Modules voor uw Citroën Berlingo

T 341

Artikelnr.

M 331

Artikelnr.

M 341

Artikelnr.

b 775 x d 440/340 x h 1000 mm

600 99 009.19M

b 775 x d 340/240 x h 900 mm

600 99 019.19M

b 775 x d 440/340 x h 1000 mm

600 99 055.19M

M 531

Artikelnr.

B 1275 x T 340/240 x H 1000 mm

600 99 014.19M

T 531

Artikelnr.

M 541

Artikelnr.

M 542

Artikelnr.

b 1275 x d 340 x h 900 mm

600 99 013.19M

b 1275 x d 440 x h 1000 mm

600 99 023.19M

b 1275 x d 440 x h 1000 mm

600 99 054.19M

T 441

Artikelnr.

M 432

Artikelnr.

M 441

Artikelnr.

b 1025 x d 440 x h 1000 mm

600 99 012.19M

b 1025 x d 340 x h 1000 mm

600 99 043.19M

b 1025 x d 440 x h 1000 mm

600 99 021.19M

M 531

Artikelnr.

B 1275 x T 340/240 x H 1000 mm

600 99 014.19M

T 631

Artikelnr.

M 541

Artikelnr.

M 542

Artikelnr.

b 1525 x d 340 x h 900 mm

600 99 016.19M

b 1275 x d 440 x h 1000 mm

600 99 023.19M

b 1275 x d 440 x h 1000 mm

600 99 054.19M

Gebundelde ervaring
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Systematisch opgeruimd

Jumpy L1
Bijrijderszijde

WB 3000 mm

Bestuurderszijde

WB 3000 mm

Jumpy L2
Bijrijderszijde

WB 3122 mm

Bestuurderszijde

WB 3122 mm
16
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bott vario | Modules voor uw Citroën Jumpy

T 441

Artikelnr.

M 441

Artikelnr.

R 443

Artikelnr.

b 1025 x d 440 x h 1000 mm

600 99 012.19M

b 1025 x d 440 x h 1000 mm

600 99 021.19M

b 1025 x d 440 x h 1000 mm

600 99 046.19M

L 733

Artikelnr.

L 734

Artikelnr.

L 741

Artikelnr.

b 1775 x d 340 x h 1000 mm

600 99 047.19M

b 1775 x d 340/240 x h 1100 mm

600 99 048.19M

b 1775 x d 440/340 x h 1100 mm

600 99 034.19M

T 541

Artikelnr.

M 541

Artikelnr.

R 541

Artikelnr.

b 1275 x d 440 x h 1000 mm

600 99 015.19M

b 1275 x d 440 x h 1000 mm

600 99 023.19M

b 1275 x d 440 x h 1000 mm

600 99 029.19M

L 733

Artikelnr.

L 734

Artikelnr.

L 741

Artikelnr.

b 1775 x d 340 x h 1000 mm

600 99 047.19M

b 1775 x d 340/240 x h 1100 mm

600 99 048.19M

b 1775 x d 440/340 x h 1100 mm

600 99 034.19M
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Veilig opgeborgen

Jumper L1
Bijrijderszijde

WB 3000 mm

Bestuurderszijde

WB 3000 mm

Jumper L2
Bijrijderszijde

WB 3450 mm

Bestuurderszijde

WB 3450 mm
18
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bott vario | Modules voor uw Citroën Jumper

T 541

Artikelnr.

M 541

Artikelnr.

R 542

Artikelnr.

b 1275 x d 440 x h 1000 mm

600 99 015.19M

b 1275 x d 440 x h 1000 mm

600 99 023.19M

b 1275 x d 440 x h 1100 mm

600 99 030.19M

M 641

Artikelnr.

M 643

Artikelnr.

L 841

Artikelnr.

b 1525 x d 440 x h 1100 mm

600 99 024.19M

b 1525 x d 440/340 x h 1100 mm

600 99 045.19M

b 2025 x d 440/340 x h 1200 mm

600 99 036.19M

T 641

Artikelnr.

M 641

Artikelnr.

R 641

Artikelnr.

b 1525 x d 440 x h 1000 mm

600 99 017.19M

b 1525 x d 440 x h 1100 mm

600 99 024.19M

b 1525 x d 440 x h 1100 mm

600 99 031.19M

L 841

Artikelnr.

L 941

Artikelnr.

L 943

Artikelnr.

b 2025 x d 440/340 x h 1200 mm

600 99 036.19M

b 2275 x d 440/340 x h 1200 mm

600 99 037.19M

b 2275 x d 440/340 x h 1400 mm

600 99 050.19M
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bott vario | Toebehoren voor uw Citroën

Papierrolhouder zelfborgend
■ voor papierrollen

Opties voor elke behoefte

max. 260 mm breed,
Ø 280 mm

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 servicepartner als aanvulling op de inrichting van uw voertuig biedt.

VE 1
Afmetingen
bxdxh mm

Artikelnr.

315 x 185 x 180

630 03 058.19V

Waterdispenserset
■ met aluminiumconsole,

10 liter inhoud, aftapkraan,
bevestigingsset

perfo schuine haken

VE 1
■ met brede grondplaat
■ onder hoek staand haakuiteinde

(35 mm)

VE 5
Afmetingen
bxdxhxØ mm

Artikelnr.

60 x 75 x 60 x 6

140 01 121

Afmetingen
bxdxh mm

Artikelnr.

370 x 185 x 375

630 03 059.19V

Jerrycanhouder
■ voor 5 l-jerrycan:

2

van geanodiseerd
aluminium

1

■ voor 10 l-/20 l-jerrycan:

van gemoffeld staalplaat
RAL 7016

Insteekhouder

■ incl. riem met klemslot ter

■ geanodiseerd aluminium

beveiliging van de jerrycans

3

Afmetingen
bxdxh mm

Toepassing

Artikelnr.

215 x 85 x 275

DIN A4 portrait

625 30 001.97V

320 x 85 x 275

DIN A4 dwars

625 30 002.97V

175 x 93 x 230

DIN-verbanddoos

625 30 003.97V

Nr.

Afmetingen
bxdxh

passend voor

Artikelnr.
630 03 007.97V

114 x 114 x 500

Lange onderdelen

625 30 004.97V

1

163 x 311 x 215

voor 1x 5 l-jerrycan

76 x 76 x 500

Lange onderdelen

625 30 005.97V

2

173 x 342 x 243

voor 1x 10 l-/20 l-jerrycan

630 03 008.19V

DIN A4 schuin

625 30 006.97V

3

518 x 342 x 243

voor 3x 10 l-/20 l-jerrycan

630 03 009.19V

256 x 300 x 82
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bott vario | Toebehoren voor uw Citroën

Opklapbaar werkblad

Slanghouder
■ om materiaal buiten het

■ aluminium persgietwerk

voertuig te bewerken

■ voor het veilig opruimen van

■ staalplaat verzinkt

kabels en slangen

■ werkblad natuurlijk beuken

multiplex en kruisgewijs
verlijmd, geolied

Uitvoering

Afmetingen
bxdxh mm

Artikelnr.

incl. draaischijf 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

Afmetingen
bxdxh mm

Artikelnr.

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

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)

Houder voor scheppen en gereedschap voor achterdeuren
■ te gebruiken voor lichte onderdelen zoals

aluminium ladders, bezems, scheppen en
ander gereedschap
■ achterwand met perfo perforatie
■ bevestiging van de lading door middel van

10 perfo haken en 2 rubberbanden
■ incl. 2 in hoogte verstelbare bevestigings-

profielen voor montage van de houder voor
scheppen aan de voertuigdeur (alleen bij
varianten met hoog dak)

Afmetingen
bxdxh mm

Artikelnr.

500 x 240 x 1.500 mm

635 02 032.98V

Passend voor ladderbomen
van – tot mm

Artikelnr.

70 – 100

630 03 083.19V

130 – 160

630 03 084.19V

LED werklamp 12 V
■ aan-/uitschakelaar
■ lichthoek 160°

Overige toebehoren staan vermeld in onze grote catalogus

■ stroomverbruik 0,6 A

LED

■ kunststof behuizing

Lumen

Afmetingen
bxdxh mm

Artikelnr.

300

457 x 32 x 19

635 01 002.90V
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bott vario | Boxen voor voertuigen
met open laadbak

Voor het organiseren van de bergruimten en het
beveiligen van de lading op open laadbakken
■

georganiseerde indeling en beveiliging van de lading op de
open laadbak door opbergvakken met vakverdeling

■

grote mate van stabiliteit door de robuuste frameconstructie

■

uitermate weersbestendig voor gereedschap en materiaal

■

bescherming tegen diefstal van de goederen door afsluitbare
tweepunts vergrendeling
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bottTainer

Uitwendige afmetingen bxdxh mm

Artikelnr.

1.750 x 640 x 760

600 20 001.51M

1.930 x 640 x 760

600 20 002.51M

Uitvoering met tussenbodem en deuren
■ voorzien van 2-delige

■

via deurtjes
(naar keuze links
of rechts) aan de zijkant
snelle toegang tot de belangrijkste uitrustingsonderdelen, rolluiken,
laden aan de binnenkant, zonder dat de laadbak
betreden hoeft te worden (afhankelijk van de uitvoering)

■

zwaar te belasten oppervlakken: zijkanten en bodem van verzinkt
staalplaat, deksel van geribbelde aluminium plaat, corpus met
kantenbeschermingsprofielen

■

stelpootjes garanderen bescherming tegen waterplassen in de laadbak

tussenbodem
■ deuren aan de

zijkant naar keuze
links, rechts of aan
beide kanten

Uitwendige afmetingen bxdxh mm Positie deuren

Artikelnr.

1.750 x 640 x 760

aan beide kanten 600 20 007.51M

1.930 x 640 x 760

aan beide kanten 600 20 008.51M

1.750 x 640 x 760

links- of rechts

600 20 005.51M

1.930 x 640 x 760

links- of rechts

600 20 006.51M

Indeling achter vleugeldeur

* bottTainer b 1.700 mm
max. combinatie
1x systeemdiepte 795/540 mm

Voorzien van *

1 lade
2 laden
3 laden

Fronthoogte lade
mm
1 x 300 mm
1x 125/1 x 175 mm
3x 100 mm

Diepte Artikelnr.
mm
540

bottTainer met rolluiken

600 20 011.19M

795

600 20 014.19M

540

600 20 012.19M

795

600 20 015.19M

540

600 20 013.19M

795

600 20 016.19M

bottTainer met 4 deuren en 2 niveaus
■ met vastgeschroefde

tussenbodem tussen de
niveaus
■ bovenste deuren kunnen

via de klep worden
geopend

Uitwendige afmetingen voorzien van
bxdxh mm

Artikelnr.

1.360 x 710 x 1.060

3 laden, 2 S-bakken,
600 21 003.51M
aflegbak met stellingboxen

1.360 x 710 x 1.060

6 laden, kleppenbodem,
600 21 004.51M
aflegbak met stellingboxen

Informatie:
Overige uitvoeringen op aanvraag.

Uitwendige afmetingen bxdxh mm

Artikelnr.

1.750 x 630 x 1130

600 22 001.51M

1.930 x 630 x 1130

600 22 002.51M

Toebehoren

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

Fronthoogte lade
mm

Diepte Artikelnr.
mm

Artikelnr.

Artikelnr.

4 kraanogen, verzinkt

900 99 590.63

2 laden

1x 175/1x 300 mm

540

600 22 011.19M

Voet geschikt voor vorkheftruck, incl. bevestigingsset

600 20 018.51M

2 laden

1x 175/1x 300 mm

795

600 22 012.19M

Voet geschikt voor vorkheftruck voor bottTainer met rolluiken

600 21 006.51M

Voorzien van

Veilig op de open laadbak
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