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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 objecten. Het volledige laadvolume van uw wagen wordt benut 
én uw auto wordt representatief, veilig en overzichtelijk. Door het lage zwaartepunt helt 
uw bedrijfswagen minder over in de bochten. In het lichtgewicht ladesysteem kunt u uw 
lading gelijkmatig verdelen. 

“In mijn auto kun je niet rechtop staan, dus voor mij geen wandrekken meer. Ik heb nu veel 
meer overzicht en ruimte. Bovendien kan ik bovenop mijn dubbele laadvloer gemakkelijk nog 
een pallet meenemen.”

- Pieter Van B.

Verschillende indelingen voor lades

Diverse kratten en opbergdozen
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DAAROM EEN LADESYSTEEM

In tegenstelling tot traditionele bedrijfswageninrichtingen, werkt Beks met lades in 
plaats van met rekken. Dit zorgt voor een efficiënte inrichting, die opbergen een stuk 
gemakkelijker en overzichtelijker maakt. Bovendien verliest u geen “loopruimte” op 
de laadvloer. Het ladesysteem wordt modulair opgebouwd vanaf de vloer met drie 
breedtes, vier hoogtes en tien dieptes die eindeloos te combineren zijn. 

Voordelen ladesysteem:
• Optimaal overzicht en inhoud altijd toegankelijk
• Vlakke laadvloer waarop u eenvoudig grote objecten kunt vervoeren
• Ergonomisch: niet langer klimmen en bukken in uw wagen
• Optimaal gebruik van de laadruimte
• Lager zwaartepunt en goede gewichtsverdeling
• Veilig voor u en uw materialen
• Lichtgewicht, efficiënt en duurzaam

“Doordat de doosjes met onderdelen nu een vaste en veilige plaats hebben, kan ik deze langer 
als nieuw verkopen. Vroeger zagen de verpakkingen er na een paar weken al niet meer uit als 
nieuw.”

- Edwin van G.

Ruimte genoeg voor ladder en stofzuiger

Combinatie van breedte 40, 60 en 30 cm
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EINDELOZE MOGELIJKHEDEN

Het unieke ladesysteem van Beks gaat verder waar andere systemen stoppen. De 
drie breedtes, vier hoogtes en tien dieptes van de lades zijn eindeloos met elkaar te 
combineren. Het systeem is modulair opgebouwd, koppelbaar en de vele accessoires 
creëren zowel binnen als buiten de lades volop indelingsmogelijkheden. 

Wilt u een lade van slechts 60 diep of kiest u voor een diepte van maar liefst 190? Geen 
probleem: ons gamma is eindeloos. U kunt het systeem in iedere wagen gebruiken 
en het kan eenvoudig 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 hoogwaardige RVS.

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

 GARANTIE

GARANTIE3 JAAR

Volop aflegruimte 
bovenop de inrichting

De ruimte tussen de wielkasten 
wordt volledig benut

Extra hoge lade voor 
gereedschappen in koffers



8 9

551
402
253
107

56
0

36
3

26
5

1772

1627

1482

1337

1192

1047

902
757
612
467

1903

1758

1613

1468

1323

1178

1033

888
743
598

62
0

42
0

32
0

627
477
332
187

Benieuwd naar meer technische gegevens? 
Download deze op de website van Beks.

Laadruimte bereikbaar via 
bovendeel achterklep

Compleet ladenblok is 
eenvoudig uitneembaar

Maatvoering kasten uitwendig

Maatvoering lades inwendig
Maatvoering wordt weergegeven in millimeters.
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OVER BEKS

Beks ontwikkelt al sinds 2002 efficiënte inrichtingen voor bedrijfswagens van onder 
meer service- en installatiebedrijven, milieubureaus, landmeters, makelaars, politie en 
andere overheden. De afgelopen jaren richtten wij al duizenden auto’s in met ons 
unieke ladesysteem. 

Als kleinschalige organisatie hebben we de kracht om flexibel te zijn: we spelen 
voortdurend in op de specifieke wensen en eisen van onze klanten. Ontwikkeling 
staat hoog in het vaandel, waarbij we gebruik maken van de nieuwste technieken 
en mogelijkheden. 

Ook sluiten we aan op branchespecifieke wensen en eisen. Zo ontwikkelt Beks-for-Vets 
ladesystemen geheel gericht op het gebruiksgemak van dierenartsen.

Meer weten en gebruikmaken van onze expertise van inrichten? Wij helpen u graag 
verder.

“Ik weet nu beter wat ik wel of niet bij me heb, daardoor kom ik veel professioneler over dan 
vroeger. Bovendien bespaar ik tijd!”

-  Annelies S.

Stapelbaar tot bovenaan

Combinatie met uittrekbare slede 



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

Uw dealer:

Beks-Bedrijfswageninrichtingen B.V.
Goudenrijderhof 8 
5551 VJ  Valkenswaard

www.beks.la
info@beks.la


