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BEVOPLAN 
– oanade möjligheter

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

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

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

BevoPlan finns i olika längder och kopplingar för 
enkel montering på flaket. Det är enkelheten till
sammans med de olika kombinationsmöjligheter
na 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 kapell går det också bra att få med 
eller utan text. Allt efter behov.

Vi erbjuder också förvaringslådor för stag och till
behör i olika utförande efter behov.

Båtstötta
Art. nr.: 598187

Stakhållare
Art. nr: 549105

Förankringsfäste
Art. nr.: 549200

Containerlås
Art. nr.: 549201

Lock till stakhållare
Art. nr.: 549106

Stak - och surrningslist
Art. nr.: 549112

Övergång
Art. nr.: 549107
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Stake
Art. nr.: 549103

Stake, 1300 mm
Art. nr.: 549104

I-stycke
Art. nr.: 549125

Surrningsrör
Art. nr.: 549120

Alustake, 1300 mm
Art. nr.: 549101

Alustake, 2600 mm
Art. nr.: 549100Snäpplås för stake

Art. nr.: 549119

Bottenstake, 300 mm
Art. nr.: 549124

T-stycke, hona
Art. nr.: 549115

T-stycke, hane
Art. nr.: 549116

X-stycke
Art. nr.: 549117

V-stycke
Art. nr.: 549118

Stakhållare topp alu, 1500 mm
Art. nr.: 549113

Stakhållare botten alu, 1500 mm
Art. nr.: 549114



ADR- och säkerhetsutrustning

Alulösningar

Axlar

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

Tankar

Tippcylinder

Underkörningsskydd

Verktygslådor

PRODUKTER OCH LÖSNINGAR

  SURRNING OCH UTRUSTNING

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

order@bevola.se
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BEVOLA har egen utveckling, produktion och ett 
globalt inköpskoncept, som täcker fler än 6.500 
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.


