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TIPPSYLINDERE



BEVOLA tilbyr tippsylindere fra Edbro. Edbro er en av 
verdens ledende produsenter av sylindere og med mer 
enn 90 års erfaring er Edbro det sikre valg. 

Edbro har gjennom snart 100 år utviklet sine sylindere. 
Edbros sylindere er markedets hurtigste, letteste og 
sterkeste sylindere. 

Det er ikke bare tomme løfter, men sterke fordeler for 
sluttbrukeren.

VEKT er et nøkkelord for fremtides påbygg. Hvert 
gram teller når bunnlinjen skal summeres. Mindre vekt 
betyr mer last, mindre belastning på materiellet som 
igjen gir redusert drivstofforbruk ved kjøring uten last.

HASTIGHET er lik høyere effektivitet og inntjening 
på samme tid. Tid er penger og derfor betyr hastighet 
en hurtigere lossing, og Edbro er markedets hurtigste 
sylinder.

STERKERE betyr færre problemer og driftstopp. Alle 
vet at driftstopp er både dyrt og unødvendig bruk av 
tid, da mye tid går bort til både administrasjon og 
håndtering. Vekt, hastighet og styrke har en avgjøren-
de betydning for økonomien i enhver forretning og 
hver enkelt enhet i ett vogntog skal velges med omhu, 
hvis forretningen skal bli lønnsom. Her er Edbro det 
sikre valg.

KVALITET er en gjennomgående faktor hos Edbro, 
helt fra utviklingsfasen, gjennom produksjon til en 
omfattende kvalitetskontroll hvor hver eneste sylinder 
testes med ett maksimum på 150 %. 

Kvaliteten er innvendig og består av en unik tetnings-
design hvor 5 tetningspunkter sørger for den ultimate 
tetning og redusert friksjon. Det er det som sikrer den 
lange levetiden.

Miljø

Edbros sylindere er ett 100 % gjenvinnbart 
produkt og via den lange holdbarhet og den 
lette vekent sikrer produktet en særdeles høy
miljø-profil.

Da alle Edbros sylindere produseres i England 
sikrer det korte transportavstander til marke-
dene som igjen gir lave CO₂ utslipp.

TIPPSYLINDERE

Med Edbros unike One-piece rørteknologi, med opti-
mert stoppkontaktpunkter, økes virkningsgraden og 
yteevnen for å sikre en hurtigere og mer sikker glide-
evne selv ved høyeste hastighet. Det sammen med 
bruken av ”silicon bronze glidere”, elimineres risikoen 
for innvendige ødeleggelser og holdbarheten økes 
markant. 

Ønsker du ytterlige opplysninger om produkter og nye 
muligheter, kontakt BEVOLA. 





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

  HYDRAULIK

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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