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BEVOPLAN 
– uante muligheter

BevoPlan er det optimale konseptet når det gjelder 
maksimal utnyttelse av lasteplanet og dermed en 
bedre totaløkonomi.

BevoPlan er utviklet for å skape orden, system, 
sikkerhet og bedre arbeidsmiljø. BevoPlan-kon-
septet skal planlegges inn i påbygget når det teg-
nes/bygges.

Mulighetene i BevoPlan er mange og det er kun 
fantasien som setter begrensninger for kombi-
nasjonsmulighetene. BevoPlan består av en rekke 
enheter som i forskjellige kombinasjoner gir en 
fleksibel helhetsløsning. Systemet kan utnyttes fra 
det helt enkle til det helt ekstreme. Det er kun ett 
spørsmål om dagens eller morgendagens behov.

Hovedelementene i BevoPlan er de forskjellige 
typer og lengder på staker som kan forankres på 
forskjellige måter i lasteplanet. Det er den enkelte
stakeholder og stakekassen som sikrer kombinas-
jons mulighetene. Videre kan man få støtter til bå-
ter, rør eller annet gods. Fester for surringsbånd til 
staker, individuelle tverrstaker til lettgods, contai-
nerlåser og forankringsfester.

Det kan bestilles individuelle hyller og skillevegger 
i aluminium eller finèr. Det kan lages presenning til 
over- og sidetildekning som kan kombineres med 
reklametekster.

Til systemet kan det også bestilles holdere og opp-
bevaringskasser til staker og tilbehør i forskjellige 
utforminger tilpasset påbygget og behovet.

Båt- og tankstøtte
Art. no. 598187

Stakehylse
Art. no. 549105

Forankringsfeste
Art. no. 549200

Containerfeste
Art. no. 549201

Lokk til stakehylse
Art. no. 549106

Stake- og surringskasse
Art. no. 549112

Overgang til 
sveising
Art. no. 549107
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BevoPlan  –  fleksibilitet uten grenser

Stakeholder topp alu, 1500 mm
Art. no. 549113

Stakeholder bunn alu, 1500 mm 
Art. no. 549114

Stakeforlenger, 750 mm
Art. no. 549103

Stakeforlenger, 1300 mm
Art. no. 549104

I - stykke
Art. no. 549125

Tverrstake
Art. no. 549120

Bunnstake, 1300 mm
Art. no. 549101

Bunnstake, 2600 mm
Art. no. 549100

Klikkfeste
for spennbånd
Art. no. 549119

Bunnstake, 300 mm
Art. no. 549124

T - stykke, hunn
Art. no. 549115

T - stykke, han
Art. no. 549116

X - stykke
Art. no. 549117

V - stykke
Art. no. 549118



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

  SIKKERHET OG SIKRING

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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Lågaveien 9B
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