
Unikt skuffesystem for mere plads og overblik



Elevator Pitch Over BEKS

Ubesværet 
opbevaring

Hvorfor vores skuffesystem?
Vores skuffesystem adskiller sig meget fra traditionelle mærker af udstyr i køretøjer. 

BEKS skuffesystemer er placeret på gulvet i bilen i stedet for reoler, der er placeret mod 

sidevæggene. Dette giver dig mulighed for at udnytte hele lastrummets kapacitet fuldt 

ud. Vores unikke skuffesystem giver endnu flere fordele:

På grund af ujævn belastning kan 
håndteringen af bilen forringes. Desuden 
er affjedring og dæk overbelastet. BEKS 
gulvskuffesystem hjælper dig med at opnå en 
god og jævn lastfordeling af din bus.

I næsten alle situationer er et skuffesystem en 
bedre løsning end vægreoler. Alt har et fast sted, 
og du kan ligge ekstra materialer på toppen af dit 
skuffesystem, hvor du stadig kan få adgang til dit 
værktøj og dine dele.

“=Hvis bilens højde ikke er tilstrækkelig til at stå 
oprejst,og adgang til Indlæsningsområdet er 
irriterende og nogle gange endda smertefuld. 
Med vores skuffesystem er dine materialer og 
værktøjer let tilgængelige udenfra. Det er 
ergonomi når det er bedst!

Vores skuffesystem er den letteste type af udstyr 
til erhvervskøretøjer. Hvert kilo du bærer for 
meget med dig, koster dig 0,1 liter brændstof pr. 
100 kilometer, du kører.

Jævn lastfordeling

Jeg kan ikke få adgang til mine ting

Stående oprejst

Brændstofbesparelse

Mange erhvervskøretøjer er overfyldte på grund 
af manglende smart lagerplads. Konsekvensen af 
dette er, at du skal søge efter de rigtige materialer 
og værktøjer, før du endelig kan påbegynde 
arbejdet. Kan du genkende dette problem? Så er 
vores unikke skuffesystem som udstyr i køretøjet 
en løsning for dig!



afbeelding

Hvad gør 
BEKS så 
unikt

Hvorfor BEKS?

Udviklingen af den første generation af BEKS-skuffesystemer blev påbegyndt i 

2001. På grund af de mange positive reaktioner fortsatte BEKS med at vokse og 

videreudvikle produktet. Den dag i dag er BEKS-skuffesystemet benchmark for 

mini-, kompakt- og midisegmenterne. Dette unikke skuffesystemet finder derfor 

vej til mange pick-ups og køretøjer fra Maxi-segmentet.

Som en lille organisation er vi fleksible og kan reagere øjeblikkeligt på dine 

specifikke behov og krav. Vi bruger også de nyeste teknikker og  materialer af høj 

kvalitet. Som følge heraf er vores system meget let og meget holdbart. Risikoen 

for fejl er praktisk talt lig nul.

Vi har forhandlere i hele Europa, som gerne vil være 

behjælpelige med at være til tjeneste. De har stor 

erfaring med installation af vores skuffesystem og kan 

udstyre enhvert erhvervskøretøj efter dine ønsker.

Unikt skuffesystem

Vores styrke

Sådan arbejder vi

Unik skuffeguide: 

INGEN teleskopiske skuffeguider på siden 

Patenteret skuffelås

Specialisering i gulvskuffesystemer

Resultater i brændstofbesparelser 

eller i en øget aktionsradius

Lav egenvægt

Aluminium (anodiseret), rustfrit stål (inox) 

Stålfittings (varmgalvaniseret) 

Letvægtstræ (hovedsagelig poppel)

Smart blanding af materialer

Dybde 60 til 90 > 60 kg pr. skuffe 

Dybde fra 105 > 100 kg pr. Skuffe

Høj nyttelast

Uendelige 

kombinationsmuligheder

Stort sortiment

Meget let at konfigurere på vores 

hjemmeside

BEKS-wizard

Efter 9 arbejdsdage vil det bestilte 

udstyr forlader fabrikken

Meget korte leveringstider

Kort installationstid; 

Modulet leveres klar til installation

Enkel monteringsmetode

Absorberer energien 

frigøres ved en kollision.

Stødsikker

For hvert 10 kg ekstra, koster det 0,1 

liter brændstof pr. 100 km

Lav ‘total cost of ownership’

Skufferne er fuldt opdelelige, alt efter hvad 

du ønsker og behov for.

Omfattende liste over tilbehør

Nem overførsel til det næste 

køretøj

Lang levetid

Uforgængelig, det bedste 

skuffesystem i Europa

10 års garanti

Mere tid til den ægte vare. 1 minut 

søgning koster dig og din kunde 1 euro!

INGEN grund til at lede efter dine ting

Ingen indtrængen af snavs udefra. 

Dele kan ikke hoppe ud af bakken

Fuldt lukket hele vejen rundt



Uendelige muligheder
For mekanikere

Ønsker du et ordentlig lastrum, 

hvor du nemt kan opbevare dit 

værktøj finde og hente det ? 

Kan du lide at arbejde effektivt 

og behageligt, uden at klatrer 

konstant ind og ud af din bil? 

Opdag de letvægts 

opbevaringssystemer fra BEKS.

For flådeejere

Lige siden de første dage af 

BEKS, var kunder med store 

flåder vigtige.  muligheder, der 

tilbydes af BEKS til kunder med 

store flåder er blot større. For 

eksempel afvigende dimensioner 

eller specifikationer, branding (din 

eget logo og virksomhedens 

farver) eller fittings, efter behov; et 

lille udvalg af de muligheder, som 

BEKS giver

For dyrlæger

Ønsker du et praktisk køretøj 

som ikke blot er ordentlig og 

hygiejnisk, men er også udstyret 

med alle bekvemmeligheder? 

Som f.eks. en CoolBox med ekstra 

strømforsyning, 230 volt til en 

printer, rindende vand med 

afløb og muligheden for  

affaldssortering? Opdag den 

lette AutoApotheek løsninger for 

dyrlæger fra BEKS-for-Vets.

For politiet

I mange år har Politiet i ind- og 

udland har fundet deres vej til 

BEKS. Dette sker hovedsagelig 

gennem specialiserede 

indbyggede partnere. 

Virksomheder, der er fuldt 

ud dedikeret til den samlede 

indretning af politi og 

beredskabstjeneste køretøjer. 

BEKS er stolt af at at være en 

del af en sådan konvertering.

THE VAN ORGANIZER THE FLEET ORGANIZER

THE BLUE ORGANIZERTHE VETS ORGANIZER



Vi får det til 
at passe

Mål.

I de seneste år har vi allerede designet interiør til erhvervskøretøjer, til næsten 

alle erhverv. Vores brede vifte af muligheder står til din rådighed for at hjælpe 

dig med at finde den mest ideelle indretning. Vores sortiment omfatter over 5,5 

millioner forskellige konfigurationer!

Til Pick-ups

For personbiler

Til varevogne

(Mini, Compact og Midi)
Til varevogne

(Maxi)

Konfigurer din 
udstyr i køretøjet

Vil du gerne sammensætte din egen varevognsindretning? Så kan du komme i 

gang med vores online-guide og designe dit personlige udstyr i køretøjet 

i overensstemmelse med dine ønsker og behov.

Med dette online tegneværktøj kan du nemt sammensætte dit udstyr i køretøjet. 

Hvert år er der tusindvis af kunder der online designe den ideelle indretning til 

deres varevogne.

wizard.beks-systems.com/d/beksdk



Tilbehør
Tænkte på alt.

Selvfølgelig i et erhvervskøretøjs interiør er der behov 
for tilbehør. Ved at øge brugervenligheden smart. 
Skillevægge, plastbakker og rumdeler i plast eller 
aluminium giver endnu bedre overblik. Hvis du 
har brug for et skruestik på en vogn eller ønsker at 
kunne have brug for at vaske hænder på farten; BEKS 
tilbyder løsningen.

Forskellige størrelser

Generelt tilbehør

Tilbehør til dyrlæger

Forskellige størrelser

Forskellige størrelser Til bunden af skuffen

Selvdefineret position Forskellige størrelser

Flere låse 

med 1 nøgle

Standard eller 

med spændebøjler

Kan forlænges

Forskellige modeller Til flasker på 50, 100 eller 250 ml 4, 6 eller 8 liter

Skillevægge Rum i aluminium

Fag af plast Skridsikre måtter

Længdefordeling Plastkasser

Låse Monteringssæt

Vice slide

Coolbox Rum til flasker Affaldsbeholdere



Er du interesseret?
Stol på vores håndværk

Ønsker du flere oplysninger om os eller vores skuffesystemer? 

Så kan du kontakte os uforpligtende. Du kan kontakte os 

via nedenstående kontaktoplysninger.

BEKS Systems 

Goudenrijderhof 8

5551 VJ  Valkenswaard

tel. +31 40 204 5052

www.beks-systems.com

info@beks-systems.com

Mere info: www.beks-systems.dk

Made in Holland


