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BEVOPLAN™ 
– oanade möjligheter

BevoPlan™ är det optimala konceptet till det maxi-mala utnyttjan-
det av lastplanet och ger en bättre totalekonomi. 

BevoPlan™ är utvecklat för att skapa ett system med krav på sä-
kerhet och bättre arbetsmiljö. BevoPlan™ konceptet måste byggas 
in i grundkonstruktionen.

Möjligheterna med BevoPlan™ ger oanade möjlig-heter till oli-
ka kombinationslösningar. BevoPlan™ består av en mängd olika 
enheter som med sina smarta kombinationslösningar ger flexibla 
helhetslösningar. Systemet ger unika möjligheter från det dagliga 
transportbehovet till framtida behov

BevoPlan™ finns i olika längder och kopplingar för enkel monte-
ring på flaket. Det är enkelheten till-sammans med de olika kom-
binationsmöjligheterna som ger så stora möjligheter. Utöver detta 
er-bjuder vi också containerlås för container, stödben för tankar, 
maskiner samt ramverk och tvärbalkar för lösgods.

Det finns också flaksidor i aluminium samt faner. Vill man ha ka-
pell går det också bra att få med eller utan text. Allt efter behov.

Vi erbjuder också förvaringslådor för stag och till-behör i olika ut-
förande efter behov.

BEVOPLAN™ Fleksibilitet utan gränser

Stakhållare topp alu, 1500 mm
Art. no. 549113

Stakhållare botten alu, 1500 mm
Art. no. 549114

Stake, 750 mm
Art. no. 549103

Stake, 1300 mm
Art. no. 549104

I - stycke
Art. no. 549125

Surrningsrör
Art. no. 549120

Alustake, 1300 mm
Art. no. 549101

Alustake, 2600 mm
Art. no. 549100Snäpplås för stake

Art. no. 549119

Bottenstake, 300 mm
Art. no. 549124

T - stycke, hona
Art. no. 549115

T - stycke, hane
Art. no. 549116

X - stycke
Art. no. 549117

V - stycke
Art. no. 549118

Båtstötta
Art. no. 598187

Stakhållare
Art. no. 549105

Förankringsfäste
Art. no. 549200

Containerlås
Art. no. 549201

Lock til stakhållare
Art. no. 549106

Stak- och surrningslist
Art. no. 549121, grundmålat
Art. no. 549126, rå

Övergang
Art. no. 549107



PRODUKTER OG LØSNINGER

BevoNac™ aksler & bremser

BevoBox™ verktøykasser & tilbehør

BevoGrip™, RotoGrip & kjetting

Koblingsmaterial & støtteben

Opbygningskomponenter

Lastsikring, ADR & skilte

Eksteriør, interiør & udstødning

Hydraulik & brændstoftanke

Aluminium

Lys- & elkomponenter

Pneumatik & bremsekomponenter

Kran & løfteudstyr

KONTAKT OSS
Vårt kundeservice hjelper deg gjerne 
å finne det du trenger til ditt prosjekt.

Tlf.: +47 33 12 17 00
E-post: office@bevola.no 

BEVOLA Norge AS
Øya 49
3262 Larvik

www.bevola.no

Siden starten i 1968 har BEVOLA arbeidet med at kunne 
tilby kvalitetsprodukter til påbygg av lastebiler, tilhengere 
og semitrailere. Utover et globalt innkjøpskonsept, 
som omfatter mer end 6500 varenumre, har BEVOLA 
egen utvikling og produksjon av en rekke produkter 
og løsninger til montering på lastbiler på det nordiske 
markedet.

Blant de produkter og løsninger BEVOLA er spesielt kjent 
for, kan vi nevne følgende:

• BevoBox™ – verktøykasser i utallige variasjoner og av 
høy kvalitet

• BevoGrip™ – sandstrøer, spesielt utviklet for det 
nordiske markedet

• BevoPlan™ – et optimalt konsept til bedre utnyttelse av 
lasteplanet

• BevoNac™ – et sterkt aksel konsept som sikrer lang 
levetid, mindre vedlikehold og mer stabil ferdsel


