Meer opbergruimte in uw wagen

Uniek ladesysteem
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Meer ruimte en overzicht

Echt vakmanschap

Veilig
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P5

P8

Voor professionele gebruikers die vanuit

Voor professionele gebruikers die vanuit

het ‘service’ oogpunt onderweg zijn en

het ‘diergeneeskundig’ oogpunt onderweg

daarvoor bepaalde onderdelen en/of

zijn en daarvoor bepaalde medicamenten,

gereedschappen bij zich hebben.

verbruiksmaterialen en/of gereedschappen
bij zich hebben.

P11

P13

THE FLEET ORGANIZER
Voor bedrijven, overheden en instellingen

Voor professionals die voor het algemeen

die een relevant wagenpark hebben van

publiekelijke welzijn onderweg zijn,

tenminste 9 voertuigen.

met een speciﬁek daarvoor ingericht
hulpverleningsvoertuig.
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Wat BEKS zo uniek maakt

Specialisme in vloerladesystemen

Slimme mix van materialen

1. Unieke ladegeleiding:

RVS (inox)

GEEN telescopische ladegeleiders aan de zijkant

Aluminium (geanodiseerd)

2. Gepatenteerde vergrendeling van de lade

Zetdelen van staal (thermisch verzinkt)
Lichtgewicht hout (voornamelijk Populier)

JAAR
G A R A N T IE

Laag eigen gewicht

Hoog laadvermogen

Resulteert in brandstofbesparing

Pacto-line 60 kg per lade

of in grotere actieradius.

TopDrawer 100 kg per lade

Groot assortiment

BEKS-wizard

Oneindig veel combinaties mogelijk

Zeer eenvoudig zelf te conﬁgureren op onze website
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Wat BEKS zo uniek maakt

Zeer korte levertijden

Eenvoudige montagewijze

Crashbestendig

5-10 werkdagen

Korte inbouwtijd:

Zie ook crashtest simulatie

Hoge leverbetrouwbaarheid

(module wordt inbouw klaar geleverd)

Lage ‘total cost of ownership‘

Zeer uitgebreide

Lange levensduur

Elke 10 kg teveel meenemen, kost 0,1 liter

accessoirelijst

Makkelijk overbouwen naar een volgend

brandstof per 100 km extra

Lades zijn volledig in te delen, naar eigen

voertuig

JAAR
G A R A N T IE

wens en behoefte

7 jaar garantie met

GEEN eindeloze zoektocht

Rondom volledig dicht

‘3-5-7 Plan‘

naar uw spullen

Geen indringen van vuil van buitenaf

Voor meer informatie bezoek onze website

Meer tijd voor het echte werk

Onderdelen kunnen niet uit de lade

1 minuut zoeken kost jou en je klant 1 euro!

springen
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Moeiteloos opbergen
Wilt u een overzichtelijke laadruimte waarin u uw gereedschappen
gemakkelijk kunt opbergen en kunt terugvinden? Werkt u graag
efﬁciënt en prettig, zonder constant in en uit uw auto te hoeven
klimmen? Ontdek het lichtgewicht opbergsysteem van BEKS.
Met dit unieke ladesysteem heeft u een optimaal overzicht van uw
materialen en gereedschappen. Op de vlakke laadvloer bovenop
het ladesysteem vervoert u heel eenvoudig grote en zware
“In mijn auto kun je niet rechtop staan, dus voor

objecten. Het volledige laadvolume van uw wagen wordt benut én

mij geen wandrekken meer. Ik heb nu veel meer

uw auto wordt representatief, veilig en overzichtelijk. Door het lage

overzicht en ruimte. Bovendien kan ik bovenop

zwaartepunt helt uw bedrijfswagen minder over in de bochten.

mijn dubbele laadvloer gemakkelijk nog een pallet

In het lichtgewicht ladesysteem kunt u uw lading gelijkmatig

meenemen.”

verdelen.
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Eindeloze mogelijkheden
De ideale bedrijfswageninrichting bepaalt u zelf met de
ladesystemen van BEKS. Door de vele verschillende afmetingen,
kunt u eindeloos combineren en wordt uw systeem conform uw
wensen en speciﬁcaties binnen 10 werkdagen geproduceerd.
Bovendien is het systeem eenvoudig in te bouwen en in elke
wagen te gebruiken.
De vele indelingsmogelijkheden van de lades bevorderen het
overzicht. De kleur van het frontje van de lade is standaard
grijs, maar kan naar keuze ook zwart worden uitgevoerd. De
lichtgewicht ladesystemen worden opgebouwd uit duurzame materialen. BEKS gebruikt hiervoor aluminium, RVS, staal en
hout.
Bent u toe aan een andere auto? Geen probleem! Het systeem kan eenvoudig worden overgebouwd.
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Klanten als Vreman Water en beddenfabrikant Arjo Huntleigh
tonen aan dat ook auto’s die niet tot de primaire doelgroep van
BEKS-for-Vans behoren, prima kunnen worden ingericht met een
BEKS-ladesysteem.
Het uitgangspunt bij het bepalen van de ideale inrichting is in
eerste instantie de auto en in tweede instantie de te vervoeren
materialen en gereedschappen. Alles wat standaard mee moet,
krijgt een logische en vaste plaats. Vaak begint de puzzel met
het grootste en meest volumineuze artikel. Stap voor stap krijgt
de ideale inrichting van de laadruimte vorm. De realisatie van
het ontwerp, de inbouw door gekwaliﬁceerde BEKS-partners
en daarna de aﬂevering van het ingerichte voertuig aan de
eindgebruiker, is dan altijd een feestelijke gebeurtenis.
Maatwerk maken, liefst met zoveel mogelijk standaard maten, dat
is wat BEKS doet.
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Veterinary Vehicle Solutions
Wilt u een praktijkwagen die niet alleen overzichtelijk en
hygiënisch is, maar ook is voorzien van alle gebruiksgemakken
voor u als dierenarts? Zoals een CoolBox met extra
stroomvoorziening, 230 volt voor een printer, stromend water met
afvoer en de mogelijkheid tot het scheiden van afval.
Ontdek het lichtgewicht opbergsysteem van BEKS-for-Vets.
Met dit unieke ladesysteem heeft u een optimaal overzicht. Op
de vlakke laadvloer bovenop het ladesysteem kunt u eenvoudig
grote dingen vervoeren, maar ook boodschappen doen en privégebruik blijft mogelijk. U benut het volledige laadvolume
van uw wagen en houdt een vrij zicht rondom. Uw auto wordt hygiënisch, representatief, veilig en overzichtelijk. Door het
lage zwaartepunt van dit lichtgewicht ladesysteem helt uw praktijkwagen minder over in bochten.
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Eindeloze mogelijkheden
Het unieke ladesysteem van BEKS-for-Vets gaat verder
waar andere systemen stoppen. Door de vele verschillende
afmetingen, kunt u eindeloos combineren. Het systeem is
modulair opgebouwd, en de vele accessoires creëren zowel
binnen als buiten de lades volop mogelijkheden.
U kunt het systeem in iedere wagen gebruiken en het kan
goed worden overgebouwd naar een volgende auto. Het
systeem is gebouwd met duurzame en lichtgewicht materialen
als aluminium, kunststof en lichtgewicht houtsoorten. Het
frame is van een hoogwaardig RVS.
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Dynnox Brancard systeem met BEKSopbouw
Voor het vervoeren van een zwaar RX toestel met alle
benodigdheden, of voor een complete behandelunit voor de
paardentandarts, inclusief stroomvoorziening, stromend water en
perslucht. De Dynnox is er klaar voor!
Dynnox is een multifunctioneel laad-, los-, en transportsysteem
voor bedrijfswagens vergelijkbaar met het principe van een
ambulance-brancard. Door de unieke en veelzijdige functionaliteit
is Dynnox een tijdbesparend en ARBO-vriendelijk transportmiddel.
U hoeft geen zware materialen meer te tillen en het gebruik van Dynnox bespaart u het vaak heen en weer lopen naar
uw bedrijfswagen als u veel verschillende goederen naar de werkplek moet brengen. Vertel ons uw wensen en wij komen
graag langs om u de mogelijkheden van Dynnox te laten zien!
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THE FLEET ORGANIZER

BEKS - The Fleet organizer
Al vanaf het prille ontstaan van BEKS, zijn klanten met grote
wagenparken belangrijk. Bijvoorbeeld GEAS is al 15 jaar een
belangrijke klant van BEKS en daarmee stonden zij aan de wieg
van BEKS-for-Fleet.
Ook de Nederlandse ANWB vond bij BEKS-for-Fleet wat zij elders
niet konden vinden; het sterkste, lichtste en betrouwbaarste
ladesysteem. De Van Delft groep volgde, en ook vele andere
klanten vinden inmiddels hun weg naar BEKS.
“Elke 10 kg teveel meenemen, kost 0,1 liter brandstof
per 100 km extra.”
- Fleet Manager Structon
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THE FLEET ORGANIZER

Kwaliteit op maat
Als fabrikant levert BEKS standaard supersnel haar
ladesystemen. Vanaf ontwerp tot en met realisatie in 10
werkdagen. Speciaal voor de ﬂeet-klanten is zelfs maatwerk in
deze zeer korte doorlooptijd mogelijk. Extra gewicht besparen,
of afwijkende maatvoeringen? Geen probleem! BEKS-for-Fleet
gaat altijd een stapje verder dan wat je verwacht.
Zeer betrouwbaar, sterk, uitgekiend en met een superscherpe
prijsstelling en ook nog eens een zeer hoog kwaliteitsniveau.
Gepersonaliseerd? Je eigen logo op de greep? Misschien een

“Een minuut zoeken kost jou en je klant 1 euro.”
- Fleet Manager GEAS

huisstijl doorgevoerd naar de laadruimte? Geen probleem.
Neem daarvoor contact op met BEKS-for-Fleet of met de
BEKSperience Centers in Nederland en België.
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BEKS - The Blue organizer
Al bijna 10 jaar vinden Politiezones in binnen- en buitenland
hun weg naar BEKS. Dat verloopt meestal via gespecialiseerde
inbouwpartners. Bedrijven die zich volledig hebben toegelegd
op de totale inrichting van Politie- en hulpdienstvoertuigen.
BEKS is er trots op deel uit te mogen maken van zo’n ombouw.
“Met de BEKS-for-Blue kasten gebruiken we ruimte die
voordien ongebruikt moest blijven.”
- Wagenparkbeheer Politie
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Onder zware omstandigheden
BEKS-for-Blue heeft vele dappere gebruikers die onder
moeilijke en stressvolle omstandigheden hun werk doen.
Daarbij wordt vaak niet zachtzinnig omgegaan met het
equipment. Voor BEKS is dat geen probleem. Onze producten
zijn ontwikkeld om ook onder deze zware omstandigheden
probleemloos te functioneren.
Als fabrikant levert BEKS standaard supersnel haar
ladesystemen. Vanaf ontwerp tot en met realisatie in 10

Gepersonaliseerd? Je eigen logo op de greep?

werkdagen. Speciaal voor de BEKS-for-Blue klanten is

Misschien een huisstijl doorgevoerd naar de

ook maatwerk mogelijk. Extra gewicht besparen, of afwijkende

laadruimte? Geen probleem. Neem daarvoor contact

maatvoeringen? Geen probleem! BEKS-for-Blue gaat altijd een

op met BEKS-for-Blue of met onze partners in

stapje verder.

Nederland en België.

Zeer betrouwbaar, sterk, uitgekiend en met een superscherpe

“Als het bij onze gebruikers heel blijft, heb je een

prijsstelling en ook nog eens een zeer hoog kwaliteitsniveau.

topproduct.”
- Wagenparkbeheer Politie
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Technische specificaties

PACTO-Line - TopDrawer

Technische speciﬁcaties Pacto-Line en TopDrawer
Inwendige maten lade
A
117
85

P
196
85

B
275
185

Q
354
185

Breedte lade inwendig (b)

30
257

40
357

50
457

60
557

Diepte lade inwendig (d)
PACTO-Line
TopDrawer
Standaard tussenschot

60
457
-

70
557
-

80
657
-

90
757
-

Hoogte lade inwendig (h)
Hoogte aluminium ladewang

Maximum laadvermogen

C
432
185

R
511
185

D
590
185

105
902
1+1*

120
1 047
1+1*

135
1 192
1+1*

150
1 337
1+1*

165
1 482
1+1*

175
1 627
1+1*

190
1 772
1+1*

* 1 vast gemonteerd en 1 los meegeleverd, inclusief bevestigingsmateriaal

60KG

100KG

Inwendige maten open vak
Hoogte open vak inwendig (h)

O20
160

O27
239

O35
318

O43
397

Breedte open vak inwendig (b)

30
275

40
374

50
473

60
572

Diepte open vak inwendig (d)

60
540

70
640

80
740

Hoogte kast uitwendig (h)

19
191

27
270

Breedte kast uitwendig (b)

30
315

Diepte kast uitwendig (d) *

60
591

Een open vak heeft standaard een bodem van 9 mm

O50
476

O58
555

O65
633

90
840

105
985

120
1 130

135
1 275

150
1 420

165
1 565

175
1 710

190
1 855

35
348

43
427

51
506

59
585

66
663

76
761

84
839

92
918

100
996

108
1 075

40
415

50
515

60
615

70
715

80
815

90
915

100
1 015

110
1 115

120
1 215

130
1 315

140
1 415

70
691

80
791

90
891

105
1 036

120
1 181

135
1 326

150
1 471

165
1 616

175
1 761

190
1 906

Uitwendige maten kast

* Inclusief 35 mm voor de handgreep

115
1 154

123
1 233

131
1 310

Maatvoering wordt weergegeven in millimeters

Versie 2019-10-31
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BEKS Systems B.V.
Wilt u meer informatie over ons of over onze ladesystemen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons bereiken
via onderstaande contactgegevens:
BEKS Systems B.V.
Goudenrijderhof 8
5551 VJ Valkenswaard
tel. +31 40 204 5052

Richt zelf uw wagen in via de online wizard op
de website van BEKS of één van onze dealers!

www.beks-systems.com
info@beks-systems.com
Uw dealer:

BEKS Systems B.V. behoudt zich het recht voor de maatvoering van haar systeem, met inbegrip van de aangeboden informatie, te
allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
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