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– Ideen ble faktisk klekket ut på 
verkstedet vårt i Larvik, da le-
verandøren av sandstrøerne vi 
solgte tidligere ville begynne å 
selge dem selv, forteller salgssjef 
Freddy Hansen i Bevola Norge AS.

Selskapet er en del av Danske 
Bevola som leverer komponenter 
til påbyggerindustrien. Mange av 
produktene utvikles og produse-
res av bedriften selv, ved deres 
hovedkontor og fabrikk i Ringsted 
utenfor København. 

Samarbeid
Det gjelder også sandstrøeren de 
nettopp har lansert. Bortsett fra 
at ideen og den første utviklingen 
altså skjedde i Larvik, før produk-
sjonsingeniørene i Ringsted stod 
for ferdigutviklingen og omfat-
tende testing. Freddy Hansen er 
tydelig stolt over BevoGrip-ens 
norske opphav.

– Vi har laget verktøykasser 
til lastebiler i mange år, og selger 
rundt 10.000 av dem i året. At vi 
nå har fått et nytt produkt ut av 

kassene er spennende, og viser at 
vi får mye ut av vårt dansk-norske 
samarbeid. Spesielt for oss i Norge 
blir dette et viktig produkt, sier 
han.

Kort fortalt er altså selve skallet 
på sandstrøeren i utgangspunk-
tet en verktøykasse i rustfritt stål. 
Denne har fått et par påfyllings-
luker for grus i fronten og toppen. 
Systemet leveres som standard 
med radiostyring, og og er klargjort 
for å kobles opp på vanlig måte 
med brytere i førerhuset. På innsi-
den sitter et varmeelement plassert 
rett over akselen som mater ut gru-
sen. Varmen skal sørge for at gru-
sen ikke fryser sammen til en stor 
klump og skaper driftsproblemer, 
slik at produktet kan brukes under 
tøffe norske vinterforhold.

– Noe som er ekstra fint med å 
bygge sandstrøeren inn i ei verk-
tøykasse er at den både plass- og 
designmessig passer rett inn på 
siden av lastebilen, sammen med 
de andre verktøykassene, sier Han-
sen. 

Norge størst
Bevola-gruppen omsatte i 2015 for 
cirka 240 millioner, hvor Norge 
er største marked med om lag 
110 millioner. YrkesBil avla ny-
lig anlegget i Ringsted et besøk, 
for å se nærmere på hvordan en 
komponentleverandør til påbyg-
gerindustrien jobber. I sortimen-
tet finnes 12.000 ulike artikler, 
bestående av alt fra små lys til 
verktøykasser, diesel- og hydrau-
likktanker, aksler og store ram-
mekonstruksjoner. 

Mange av produktene har det 
tidligere vært vanlig at hver en-
kelt påbyggerbedrift laget selv. 
Men det er ofte tidkrevende ar-
beid, og det trengs mange kost-
bare spesialmaskiner. Med stadig 
sterkere press på marginene i på-
byggerbransjen har markedet for 
bedrifter som Bevola blitt større 
de siste årene. 

– Det er dyrt og tidkrevende 

for en påbygger å skulle utvikle 
og produsere alle komponenter 
og løsninger selv – hver for seg. 
Ved at vi har spesialisert oss på 
dette, kan vi selge løsningene 
våre til flere, og derfor legge mer 
ressurser i utviklingen og få ned 
produksjonskostnadene per en-
het, sier Hansen.

Samtidig understreker han at 
Bevola er mer enn en ren kompo-
nentleverandør:

– Vi er inne i flere deler av pro-
sessen sammen med påbyggerne 
og bidrar blant annet med de-
sign- og konstruksjonsendringer, 
og styrkeberegninger.

Skreddersøm
Selv om lastebilene gjerne ser 
ganske like ut, har hver påbygger 
sin måte å gjøre ting på. For ek-
sempel skal lykter og verktøykas-
ser sitte på en spesiell måte. 

– Derfor må vi ofte tilpasse pro-
duktene og lage skreddersydde 
løsninger. Da er det viktig å være 
fleksibel og løsningsorientert, sier 
administrerende direktør Steen 
Hagelskjær. 

– Det er en del av styrken vår. 
At vi har egen produksjon gjør 
oss veldig fleksible med tanke på 
å imøtekomme ulike ønsker fra 
kundene, legger Freddy Hansen 
til.

PåbyggPåbygg

Ved å tenke litt utenfor boksen fant 
komponentleverandøren bevola et nytt 
bruksområde for innsiden av sine vel-
kjente verktøykasser. Nå håper de at 
sandstrøeren bevogrip skal gi bedre 
grep om norske påbygger-kunder.

           Brede Høgseth Wardrum 
brede@bilforlaget.no
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Fester grepet
Cirka 35 ansatte jobber i selve 

produksjonen. Selv om store da-
tastyrte maskiner sørger for rask 
og effektiv produksjon, må en 
del av komponentene også helt 
eller delvis lages av menneske-
hender. Under vår rundtur inne 
i fabrikken er arbeidere i full 
sving med å sveise, lime og skru 
sammen deler i ulike metaller, 
plast og treverk. Det gir en slags 
glede å se godt gammeldags 
håndverk i skjønn forening med 
høyteknologiske løsninger.

Nesten halvparten av det som 
produseres på fabrikken er verk-
tøykasser i ulike varianter og 
størrelser. 

– Her er det også forskjellige 
tradisjoner mellom landene. I 
Norge er det rustfritt, blankpo-
lert stål som gjelder, mens i Dan-
mark vil de ha finerkasser. Sånn 
er det bare og det må vi tilpasse 
oss etter, sier Hagelskjær.

Høyteknologi
Men også før produksjonen – i 
utviklingsavdelingen – snakker 
vi virkelig high-tech. Det er lett 
å forstå at en liten eller mellom-
stor påbyggerbedrift finner det 
vanskelig å gjøre dette på egen-
hånd. Fra idé til ferdig produkt 
er det en omfattende prosess, 
med tegninger, styrkebereg-
ning, materialvalg, testing og 
godkjenning.

Ta for eksempel et kunde-
spesifisert hengerdrag, som er 
et produkt det selges mye av i 
Norge, ifølge Hansen. Bestillin-
gen sendes til bedriftens produk-
sjonsteknologer som starter med 
å tegne draget i 3D på datamas-
kin. 

– I 3D-filene kan vi også teste 
holdbarheten på ulike kompo-
nenter og konstruksjoner, ved 
å simulere belastning. Da får vi 
direkte tilbakemeldinger på hvor 
det eventuelt er svake punkter 
som må forbedres. Det er enklere, 
raskere og billigere enn å måtte 
lage selve konstruksjonen og så 
prøve seg frem helt fra start, for-
klarer Hansen.

Etter å ha gjennomført 3D-
tester bygges en prototype som 
kan gjennomgå praktiske tester. 
Når disse er vellykkede blir det 
ferdige produktet gjenstand for 
omfattende TÜV-godkjenning og 
eventuelt typegodkjenning, og 
deretter salg. 

Hansen forteller at stadig flere 
påbyggere ønsker å kjøpe ferdige 
løsninger. 

– På den måten kan de bruke 
sine ressurser på det de egent-
lig skal drive med, nemlig å lage 
selve påbyggene ved å sette kom-
ponentene sammen, og vi kan 
gjøre det vi er best på, sier Han-
sen.

▼ bevola
Komponentleverandør til 
påbyggerindustrien. Bevola 
Danmark ble etablert i 1968 
og eies nå av konsernet 
Grønbech og Sønner. 
Hovedkontor og produksjon i 
Ringsted utenfor København.
Etablerte seg i Norge i 1988 
og kjøpte i 2001 opp bedriften 
Auto Trailer AS i Larvik, som 
var startet av Per Egil Holm i 
1995. Holm er fortsatt direk-
tør i Bevola Norge AS.

Bevola-gruppen:
Norge, Larvik: Omsatte for 
cirka 110 millioner i 2015. 17 
ansatte.
Sverige, Væxjø: Omsatte for 
cirka 82. millioner i 2015. 12 
ansatte.
Danmark, Ringsted: Om-
satte for 48 millioner i 2015. 72 
ansatte.

STRØJOBB: Salgssjef i bevola Norge AS, Freddy Hansen, demonstrerer deres nye fjernstyrte sandstrøer – 
bevogrip – som er bygget inn i en av deres verktøykasser for lastebiler. Alle foto: brede Høgseth Wardrum

PÅFYLL: To påfyllingsluker – en i 
toppen og en på siden – skal gjøre 
sandstrøeren enkel å bruke når den 
sitter montert foran bakhjulene på 
en lastebil, mener Freddy Hansen.

PRODUKSJON: Freddy Hansen (t.h.) og produksjonssjef Jan berthelsen 
hos bevola Danmark følger med på en maskin som produserer en verk-
tøykasse for lastebil.  

STARTEN: Egil Holm (78) fra 
Larvik var med på å klekke ut 
ideen om bevogrip. Han startet 
Transportutstyr Larvik i 1966 – det 
som senere skulle bli Auto Trailer, 
etablert av hans sønn Per Egil 
Holm. Egil jobber fremdeles som 
konsulent hos bevola i Larvik.

UTVIKLING: bevola utvikler og produserer mange av sine produkter 
selv. Her ser vi produksjonsteknolog Johan Petersen vise frem datapro-
grammet hvor han tegnet og testet bevogrip.

VBG lanserer underkjøringshinder 
med justerbare armer (bildet). Med 
det nye produktet, EUFA (Endplate 
Underrun Protection Foldable and 
Adjustable), kan man stille inn 
bjelkens armlengde til den ønskede 
monteringshøyden, opplyser sel-
skapet i en pressemelding. 

Kravene til helbilsgodkjenning 
har gjort det vanskelig for de enkelte 
byggerne å fortsatt kunne montere 

egenutviklede løsninger uten å gjen-
nomgå en kostbar sertifisering.

«Derfor lanserer VBG Group 
Truck Equipment nå underkjø-
ringshinderet med armer som er 
justerbare etter behov til forskjellige 
monteringshøyder og chassiser», 
skriver produsenten.

EUFA kan leveres uten hull og 
med tre forskjellige monteringspla-
ter med forhåndsborede hull samt 

med bjelke, armer og balansefjær 
som monteres etter kundens ønsker.

– EUFA er nøye testet og oppfyller 
alle internasjonale dimensjoner og 
styrkekrav i henhold til ECE R58 
revisjon 2. Slik får byggerne mer 
fleksible løsninger med et begrenset 
antall komponenter, mens trans-
portfirmaer kan glede seg over at 
produktet er godkjent ved en årlig 
kontroll, sier Nyvaller.  (bHW)

Lanserer fleksibelt underkjøringshinder


