AKA-DANBOX BOOGIEBOX

– opbevaringsboks til at udnytte
pladsen optimalt

AKA-DANBOX har udviklet en boogiebox, der
monteres mellem køretøjets aksler. Herved udnytter
man opbevaringspladsen optimalt, og får samtidig
et smart udseende på køretøjet.
AKA-DanBox Boogiebox kan produceres til lastbiler,
specialkøretøjer, kraner og andre køretøjer med
tætsiddende hjulpar. AKA-DanBox Boogiebox er
naturligvis gennemtestet.

Rigtig indretning skaber effektivitet
Det giver f.eks. chaufføren, nem adgang til kæder,
specialværktøj eller lignende. Mulighederne er mange, og
gør chaufførens arbejde mere effektivt, nemt og hurtigt.

Individuelt tilpassede løsninger
i AKA-DanBox Boogieboks
Vi kan levere AKA-DanBox Boogiebox i præcis de mål, som
kræves af kunden, og i et udvalg af materialer. Boogiebox
leveres altid med 227kg skuffelåge.

Fordele ved i AKA-DanBox
Boogiebox
særdeles stabil løsning med meget robust
design tilpasset transportbranchen
mulighed for model i fuldsvejst 3mm aluminium eller
finer med beklædning
solid rustfri lukker
justerbare modhold til lukkebeslag i rustfrit stål
227 kg belastbar skuffe med indbygget
skuffelåge – til opbevaring af snekæder, cirkler,
løftekæder, spændbånd, m.m
udluftningsudtag på bagsiden af alle
vind- og vandtæt med kraftig gummitætningsliste
langs lågen

Specifikationer på finer boogiebox
Yderbeklædning:

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

Inderbeklædning: Vandfast birkefiner eller aluminium
Skruer:

Galvaniseret/rustfri

Lukkebeslag:

Rustfri

Fugemasse:

Uden opløsningsmidler

Tætningsliste:

Profil med optimal tætning

The best solution and miles ahead

Vi designer en AKA-DanBox Boogieboks
præcist tilpasset jeres behov

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.

For at vi kan give et tilbud samt leveringstid på
individuelt tilpassede finérbokse eller 3mm alu
har vi behov for følgende data:
mål (d x h x b)
ønske til materialer
Model 1

(højde)

(bredde b)

Model 2

(dybde)

(højde a)

(dybde)

(højde)

(bredde a)

(bredde a)

(bredde b)
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