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TIPPCYLINDER



BEVOLA erbjuder tippcylindrar från Edbro. Edbro är en 
av världens ledande producenter av tippcylindrar och 
med mer än 90 års erfarenhet är Edbro det säkra valet.

Edbro har i snart 100 år utvecklat sina cylindrar till 
perfektion. Därför är Edbro cylindrarna marknadens 
snabbaste, lättaste och starkaste cylinderval. Detta är 
inte bara tomma löften, utan starka fördelar för slut-
användaren.

VIKT är ett nyckelord för framtidens byggnationer. 
Varje gram är viktigt när bottenlinjen ska räknas ihop, 
för mindre vikt är mer last och mindre belastning på 
materialet, inklusive minskning av bränsleförbruk-
ningen vid tomlast.

HASTIGHET är lika med en högre effektivitet och 
mer intjäning på samma tid. Tid är pengar och därför 
betyder hastigheten en snabbare avlastning och Edbro 
är marknadens snabbaste cylinder.

STARKARE cylinder betyder mindre problem och 
driftstopp. Alla vet att driftstopp är både dyrt och irri-
terande förlorad tid, då mycket tid går förlorad på ad-
ministration och hantering. Vikt, hastighet och styrka 
har en avgörande roll för ekonomin i varje företag och 
varje enskilt fordon på ett åkeri skall därför väljas med 
omsorg så att företaget ska bli lönsamt, här är Edbro 
det säkra valet.

KVALITET är en genomgående faktor hos Edbro, 
ändaifrån utvecklingsfasen genom produktionsproces-
serna, till den genomgående kvalitetskontrollen, där 
varje enskild cylinder testas med ett maximum tryck 
på 150 %.

Kvaliteten är invändig och består av marknadens mest 
unika tätningsdesign, där fem tätningspunkter ser till 
att det blir det mest ultimata utförande och minsta 
möjliga friktion, vilket leder till en förlängd livstid.
 

Miljö

Edbro cylindrar är en 100% återanvändbar 
produkt och via den långa hållbarheten och 
den lätta vikten säkrar produkten en väldigt 
hög miljöprofil. 

Då alla Edbros cylindrar produceras i England, 
säkras det korta transportavståndet som 
medverkar till att sänka CO₂ utsläppen.

TIPPCYLINDER

Med Edbros unika One-Piece rörteknologi som har op-
timerade stoppkontaktpunkter, ökar verkningsgraden 
och medverkar till att säkra en snabbare och mer säker 
självglidning vid högsta hastighet. Detta tillsammans 
med användande av silicon bronzbussningar, elimine-
ras risken för invändiga problem och hållbarheten ökar 
markant. 

Har du speciella behov är du välkommen att kontakta 
BEVOLA för förslag till lösningar.





BevoNac axlar och bromsar
Axlar
Delar till axlar
Bromsar

BevoBox verktygslådor
Verktygslådor
BevoBox Rostfri
BevoBox Mix

BevoGrip sandspridare
Aluminium

Alu dörrsystem
Alu Profiler

Elektronik
Lampor och glödlampor
Kontakter och kabelskor
Kablar och stick
Elektriska tillbehör
Fläktar

Hydraulik

Hydraultankar och tillbehör
Hydraulventiler
Hydraul snabbkopplingar och 
tillbehör
Hydraulpumpar
Hydraulpump- och motortillbehör
Hydraul tillbehör
Hydraulfilter
Hydraulfittings och -slangar

Uppbyggnad
Lås
Dörrhållare, trappor och stegar
Finer
Ljusbalkar
Skärmar och hållare
Containerutrustning
Kinnegrip
Gångjärn och beslag
Chassiekomponenter
Flakuppbyggnad
Gummiprofiler, gummibuffertar

Pneumatik
Pneumatiska fittings 

Säkerhet och surrning
Lastsäkring
Reflexer och skyltar
BevoPlan
ADR utrustning

Drag och kopplingar
Dragstänger/trianglar
Kopplingar
Delar till kopplingar
Vändkransar/Vändskivor

Utrustning och tillbehör
Plaströr och slangar
Bränsletankar
Presenningsutrustning
Befästnings material
Gaskolvar
Stödben och stödbensplattor
Interiör
Exteriör/utsmyckning (Rostfria 
delar)

PRODUKTER OCH LÖSNINGAR

  HYDRAULIK

Sedan början av 1968 har BEVOLA arbetat med att 
erbjuda kvalitetsprodukter till lastbilar, släp och 
trailers. Utöver ett globalt inköpskoncept, som 
omfattar fler än 6500 artikelnummer, har BEVOLA 
egen utveckling och produktion av en rad produkter 
och lösningar till montering på lastbilar på de 
Nordiska marknaderna.

Bland de produkter och lösningar som BEVOLA är 
speciellt kända för, kan nämnas:

• BevoBox – verktygslådor i många varianter och i 
hög kvalitet

• BevoGrip – sandspridare, speciellt utvecklad för den 
Nordiska marknaden

• BevoPlan – det optimala konceptet för utnyttjandet 
av lastbilsflaket

• BevoNac – ett starkt axelkoncept som säkrar lång 
livstid, mindre underhåll och stabilare körningl
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