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ALUMINIUM OG KINNEGRIP



BEVOLA har en intensjon om å skape en helhets-
forretning med fokus på konkurransedyktige priser, 
høy kvalitet og bedre fl eksibilitet. 

Det er ønske om å hjelpe våre kunder til den mest 
effektive verdikjede, altså korteste avstand fra produ-
sent til ferdige løsninger, og dermed oppnå den høy-
este effektivitet og de største besparelser. 

Det er sunn fornuft og bedre bunnlinje til alle.

BREDT SORTIMENT
BEVOLA er en sterk samarbeidspartner innenfor påbyg-
ningskomponenter i aluminium. Vi har egne og andres 
profilsystemer. 

Vi tilbyr våre profiler som enkeltprofiler, ferdig mon-
terte lemmer, komplette aluminiumsplaner, komplette 
skap eller i form av store verktøyskap for montering på 
servicebiler og lignende. 

De komplette løsninger blir montert ved vårt anlegg 
i Ringsted DK. Vi jobber kontinuerlig med videreut-
vikling av våre profiler, både på egen basis og i samar-
beid med våre kunder slik at vi blir i stand til å dekke 
kundens spesielle krav og ønsker.

Til våre aluminiumsløsninger har vi en rekke tilhøren-
de produkter som er medvirkende til å kunne tilby den 
komplette løsning. Vi har ett komplett sortiment av 
stolper fra Kinnegrip, ett vesentlig produkt, og ett stort 
utvalg av både standard- og spesial kantprofiler som 
både blir levert rå eller primet. 

Ett annet vesentlig område er surringskroker og sta-
kekasser. Det er kun fantasien og de spesifikke behov 
som setter grenser for BEVOLAs aluminiumsløsninger 
og muligheter. I vår produksjon skaper vi alle former 
for konstruksjoner og produktløsninger til transport, 
industri, bygg, anlegg og den offentlige sektor. 

Miljø

Aluminium er ett lett og miljøvennlig pro-
dukt. Aluminium er 100 % gjenvinnbart og så 
er styrken en eminent del av dette metall. 

Vi får vår primæraluminium fra anerkjente 
verk i Europa og det betyr effektive transpor-
ter og mindre CO₂ utslipp.

ALUMINIUM OG KINNEGRIP





BevoNac aksler og bremser
Aksler
Dele for aksler
Bremser

BevoBox verktøyskasser
Værktøjskasser
BevoBox Rustfri
BevoBox Mix

BevoGrip sandstrøer

Aluminium

Alu dørsystemer
Aluminiumprofiler

Elektronik
Lamper og pærer
Brytere og kabelsko
Kabler og kontakter
Elektrisk tilbehør
Ventilatorer

Hydraulik
Hydraulikktanker og tanktilbehør
Hydraulikkventiler
Hydraulikk hurtigkoblinger og 
tilbehør
Hydraulikkpumper
Hydraulikkpumpe- og 
motorkomponenter
Hydraulikktilbehør
Hydraulikkfilter
Hydraulikkfittings og -slanger

Påbygning
Låser
Dørholdere, trapper, stiger
Finérråvarer
Lyktebjelker
Skjermer og braketter
Containerutstyr
Kinnegrip
Hengsler og beslag
Chassiskomponenter
Planoppbygning
Gummiprofiler, gummibuffere

Pneumatik
Pneumatik fittings 

Sikkerhet og sikring
Lastesikring
Reflekser og skilter
BevoPlan
ADR-utstyr

Drag og koblinger
Dragstenger/triangler
Koblinger
Koblingsdele
Kuledrejekranser/King Pin

Utstyr og tilbehør
Plastrør og -slanger
Drivstofftanker
Presenningsutstyr
Befestningsmaterialer
Gassdempere
Støtteben og støttebensplater
Interiør
Eksteriør/utsmykning (rustfrie 
komponenter)

PRODUKTER OG LØSNINGER

  ALUMINIUM

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
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