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BevoNac
BEVOLAs Nordiska Axel koncept
Vårt koncept är skapat utifrån den erfarenhet vi har 
fått med mer än 35 år i branschen, vår fokus har varit 
att skapa optimala och funktions anpassade lösningar 
för våra kunder med långsiktig ekonomisk hållbarhet 
som värde grund.

BEVOLAs axelexperter har i samarbete med påbygga
re, konstruktörer, åkare och utvalda leverantörer ska
pat BevoNac, ett helt unikt axelkoncept för den nord
iska marknaden.

Konceptet bygger på kvalitets komponenter från noga 
utvalda leverantörer, där fokus varit kvalitet och an
passning till de förhållanden som råder på vår nordiska 
marknad. ROR’s släpvagns axlar, med den integrerade 
upphängningen utgör basen för hela konceptet. Dessa 
är producerade av AssaliStefen i Italien och optime
ras i BEVOLAs CAAC, (Computerized Axle Adjustment 
Concept), vilken vi utvecklat ihop med svenska Josam.

BevoNac’s produktutveckling tog ordentlig fart hösten 
2011 då den totala produktionen av ROR´s släpvagns 
axlar flyttades till AssaliStefen i Italien. Denna för
ändring öppnade möjligheter för en bredare teknisk 
utveckling och anpassning till våra nordiska förhållan
den. Produktionen i Italien präglas av kvalitets tänk, 
närhet till kunderna och deras specifika önskemål. 
Flexibiliteten är stor och därmed är också möjlig
heterna för kundanpassade lösningar betydligt enklare 
och effektivare. BevoBur är ett sådant exempel, där 
kundönskemålet om en annan bromsplacering kunde 
omvandlas från idé till verklighet och realiseras på kort 
tid.

BevoNac konceptet är till för samtliga släpvagnar i alla 
segment inom vägtransporter, för alla förekommande 
däcksstorlekar, samtliga förekommande bromsbe
styckningar, on och off road och medstyrande axel
varianter till samtliga specifikationer.

Generellt BevoNac
Alla ovanstående axlar i BevoNac konceptet är mon
terade med förstärkta bussningar, bromssköldar, stöt
dämpare från SV, luftbälgar från VibraCustic, bromsok 
från Meritor med rostfria glidpinnar och extra smörj
fett i mekanismen, SKF’s kassetthjullager, Wabcos ABS 
sensor. Samtliga axlar genomgår hjulvinkels justering 
för toe inn och camber i vår CAAC plattform.

CAAC, för bästa drifts ekonomi.

Samtliga specifikationer kan erhållas med:

BevoUrd: Upprättstående stötdämpare
BevoAxls: Integrerad axellyft i stötdämpare.
Bevolift: Luftopererade axel lyftar i olika varianter.
BevoSpy: Bromsbeläggs slitagevarnings system.
BevoGuard: Automatisk konstanttryckhållare för däck
en.

Samtliga axlar kan levereras med olika spårvidder en
ligt önskemål och teknisk design, och med olika kör
höjder från 150 mm och uppåt. Styrande axlar finns 
både som medspårande och tvångsstyrda och kan ut
rustas med olika bromsbestyckningar.
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BevoFlex
BevoFlex är vår grundspecifikation, den har bromsen 
framåt neråt, finns från 9 till 10,5 tons axeltryck.

BevoBur
Är utvecklad för skivbromsaxlar med krav på 
markfrigång, har bromsen uppe bakom axeln. 

BevoTop
Är utvecklad för singelmontage, har bromsen placerad 
uppe på axeln, körhöjd över 400 mm.

BevoHos
Offset nav 120 mm, för singel däck, endast för  ”on 
road” bruk och 9 ton axeltryck.

BevoMsv
Bladfjädring för robusta förhållanden, finns även med 
komposit fjäder. Finns för axeltryck upp till 14 ton.

BevoSteer
Medspårande och tvångsstyrt ufförande, upptill 12 ton.
BevoGuard möjlig.
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Service verkstäder
BEVOLA utbildar kontinuerligt service personal både 
lokalt och på plats på serviceverkstäderna. Antalet 
servicepunkter i Norden stiger kontinuerligt och via 
våra sammarbets partner säkras tillgången på 
reservdelar oavsett var i Norden behovet uppstår. 

Vi lägger stor vikt vid snabba och säkra logistiklös
ningar för att undvika onödiga stillestånd och genom 
våra logistikpartners breda transportnätverk i hela 
Norden har vi alla möjligheter för snabba leveranser 
då akuta behov uppstår.

Vi samarbetar givetvis med de stora reservdelsleve
rantörerna i Norden och kan på så sätt säkra tillgäng
lighet av reservdelar för det lokala reservdelsbehovet 
i vardagen. 

Du hittar mer information på vår hemsida:
 www.bevonac.se. Där finns även information om 
reservdelar, de olika axelspecifikationerna samt annan 
intressant läsning om BevoNac och BEVOLA.

http://bevonac.se/verkstaeder/service/
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BevoGuard

BevoGuard håller ett konstant önskat däcktryck och 
därmed en möjlighet att reducera bilens driftskostna
der markant. 

Systemet övervakar samtliga däck på släpvagnen, ju
sterar när trycket av olika anledningar sjunker i något 
däck. Samtliga däck är sammankopplade med pum
pen, som styrs via fordonets befintliga luftsystem. 

Systemet ger också ett stort skydd för smygpunkte
ringar eftersom pumpen arbetar så länge luftsystemet 
håller mer än 6 bar. En varningslampa kopplas till och 
ge föraren en varning om att det finns läckage i något 
däck. 

Minska bränsleförbrukningen och däckslitaget med BevoGuard, 
vårt automatiska däcktrycks system
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BevoSpy
Varningssystem online för bromsbeläggsslitage till ROR’s 
skivbroms axlar

BEVOLA och Wabco Sverige kunde efter flera års 
önskemål från åkare introducera BevoSpy 2015. 

BevoSpy är det första varningssystemet för broms
beläggs slitage för släpvagnar. Det bygger på Meritor’s 
bromsok med uttag för slitagesensor, sensorn mäter 
hur mycket bromsjusteringen justerar sig vid bromsar
betet. 

Informationen överförs till enhetens display och där 
visas hur många procent av belägget som återstår. Vid 
noll procent är det 7 mm friktionsmaterial kvar. Syste
met är sammankopplat med EBS enheten för ström
försörjning. Systemet kan endast monteras på ROR’s 
släpvagns axlar med Meritor bromsok.



BevoParts
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BevoParts är BevoNac’s eftermarknadskoncept i Nor
den. Utvalda leverantörer täcker BevoNac’s reservdels
behov, och ger även möjligheter för tillgång av våra 
leverantörers totala produktprogram. 

BevoParts är endast tillgängligt genom BEVOLA och 
dess samarbetspartners i Norden och är en förutsätt
ning för att BevoNac garantin skall gälla på ROR axlar 
levererade av BEVOLA.

BevoParts huvudleverantörer



ADR- och säkerhetsutrustning

Alulösningar

Bromsar

Bruksmaterial

Chassikonsoller

Containerutrustning

Diverse

Dragstänger

Finér

Fittings

Flakkanter

Gasfjädrar

Gummi/PVC profiler

Gångjärn och beslag

Hjul och däck

Inredning

Kablar

Kinnegrip stolpar

Kopplingar

Kontakter och kabelsko

Luckor och lås

Ljusbågar

Lyktor och lampor

Plaströr och spiralslangar

Presenningsutrustning

Reflexer och skyltar

Rostfria ståldelar

Sandspridare

Sidoskydd

Skärmar och beslag

Speciallösningar

Stödben

Surrning och utrustning

Tankar

Tippcylinder

Underkörningsskydd

Verktygslådor

PRODUKTER OCH LÖSNINGAR

  AXLAR

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

salg@bevola.dk
www.bevola.dk

FINLAND
Sanup OY
Rälssintie 10
00720 Helsinki

Telefon: +358 20 7515250
info@sanup.fi

A/S BEVOLA
Moränvägen 12
352 45 Växjö
Telefon: +46 470 752750

order@bevola.se
www.bevola.se

A/S BEVOLA
Lågaveien 9B
3262 Larvik
Tlf. +47 33 12 17 00

office@bevola.no
www.bevola.no
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BEVOLA har egen utveckling, produktion och ett 
globalt inköpskoncept, som täcker fler än 16.000 
produkter/lösningar som är fördelade på två 
produktområden: BevoPro och BevoNac.

BevoPro innehåller i stort sett allt inom komponenter 
för påbyggnader över chassiramen och BevoNac 
innehåller all teknologi under chassiramen.

Genom vår Nordiska plattform har BEVOLA 
marknadens mest attraktiva samarbetsform, och 
med vårt breda utbud kan vi erbjuda våra kunder att 
ersätta flera leverantörer och därmed ge kunderna 
stora besparingar, ökad effektivitet och merintäkter, 
direkt på bottenlinjen.


