DANBOX FINÉRBOKS

– den ideelle løsning til specialformede
og store bokse
DanBox Finérbokse er det idéelle og kost-effektive
valg, når man har behov for specialformede bokse
eller bokse i stort format, hvor finérbokse giver større
stabilitet. Denne type boks forhindrer udvikling af
kondens, ligesom indretning af boksen med f.eks.
hylder kan ske uden at gennemtrænge ydersiden af
stål. DanBox Finérbokse er naturligvis gennemtestet.

Rigtig indretning skaber effektivitet.
Alle DanBox finérbokse kan indrettes med hylder, skuffer og
anden specialindretning til mange forskellige formål. Det
kan f.eks. være opbevaring af udstyr til chaufføren og nem
adgang til kæder og specialværktøj. Mulighederne er mange
– og med den rigtige indretning bliver chaufførens arbejde
mere effektivt, nemt og hurtigt.

Individuelt tilpassede løsninger i DanBox
finérbokse
Vi kan levere DanBox finérboks i præcis de mål, udformning,
materialer samt indretning, som kræves af kunden. Vi har
således produceret modeller med f.eks. 1400 x 600 x 600
med forskellige lågetyper (side- bund- og tophængte) samt
naturligvis individuel indretning.
Blandt de mest populære typer kan vi nævne:
Reservehjulsbokse
Løftevognsbokse
Skuffelågebokse
Boogiebokse
Fjernbetjeningsbokse
Opbygning bag førerhus
Boks bag original sideværn

Fordele ved DanBox Finérboks
særdeles stabil løsning med meget robust design
tilpasset transportbranchen
solid lukker evt. med nøglelås, og finérbokse +600mm
(bredde) er med to lukkere
justerbare modhold til lukkebeslag i rustfrit stål
bundhængt låge med stopkæde i 90”, hvilket giver en
nem åbning og lukning
kan leveres med bund-, side-, tophængt-, jalousi- eller
skuffelåge
udluftningsudtag på bagsiden af boks
vind- og vandtæt med kraftig gummitætningsliste
langs lågen
placering bag original sideafskærmning
mulighed for integreret ophængningssystem
mange muligheder for individuel indretning

Specifikationer på materialer
Yderbeklædning:

0,6 mm galvaniseret stålplade,
Option: Aluminium eller rustfri stål

Inderbeklædning: Vandfast birkefiner
Hængsler:

Galvaniseret eller rustfri

Skruer:

Galvaniseret/rustfri

Lukkebeslag:

Rustfri

Fugemasse:

Uden opløsningsmidler

Tætningsliste:

Profil med optimal tætning

Stopkæder:

Galvaniseret

Bæringer:

Galvaniseret

The best solution and miles ahead

Alle vores bokse kan indrettes efter individuelle
ønsker og behov, og vi kan bl.a. tilbyde:

Vi designer en DanBox Finérboks præcist
tilpasset jeres behov

En, to eller flere låger
Jalousilåger
Skillerum
Hylder
Skuffer (m/u udtræk)
Trin i låge
Centrallås
Lys
Varme (el/vand)
Gasdæmper på låge
Batteriudtræk
Forskellige udtræk og opbevaring af reb, snekæder mv.
Rustfri ramme på toppen af boksen
Kort sagt, - præcis den indretning, der passer til jeres
behov. Spørg os, hvis der er andre ønsker…

For at vi kan give et tilbud samt leveringstid på
individuelt tilpassede DanBox finérbokse har vi behov
for følgende data:
mål (b x h x d) inkl. specieller former, evt. med tegning
ønske til materialer
indretning

I er meget velkommen til at kontakte os
for rådgivning, således at vi med vores
omfattende erfaring kan finde præcis den
løsning, der passer til jeres behov.
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