Modul-Express
FÖR POST- OCH BUDBILAR

MELLANVÄGG MED SKJUTDÖRR

EFFEKTIVT
Skjutdörren ger snabb och
smidig access till lastutrymmet
från förarhytten, vilket spar tid för
föraren som levererar paket.

SÄKERHET
Risken för att föraren ska råka
ut för en trafikrelaterad olycka
minskas när skjutdörren används.

TRYGGHET
Skjutdörren bidrar till ökad
säkerhet för det transporterade
godset, eftersom föraren
inte behöver ha sido- eller
bakdörrarna öppna i onödan.

LÄTT OCH ROBUST
Tack vare den unika
sandwichkonstruktionen är
mellanväggen både lätt och
robust.

INSTALLATION
Mellanväggen kan installeras
utan att åverkan görs på
fordonets kaross, vilket eliminerar
risken för rost och höjer bilens
andrahandsvärde.

FÄLLBAR STOL
Anpassa interiören i bilen efter
dina behov. Den fällbara stolen
och nackstödet monteras i
mellanväggen och ger extra plats i
förarhytten när den inte används.

MELLANVÄGG MED CENTRERAD DÖRR
Med en centrerad dörr kan man skapa maximalt
med utrymme mellan de ursprungliga förar- och
passagerarstolarna. Det gör det enklare och effektivare
att lasta i och ur.

DÖRRHANDTAG
Enkelt och robust handtag för
att öppna och stänga dörren.
Ger snabb och enkel tillgång till
lastutrymmet.

MELLANVÄGG MED FÄLLBAR STOL
Mellanväggen med fällbar stol har en icke-centrerad dörr
för att skapa maximalt med utrymme mellan förarstolen
och den fällbara stolen. Det är den optimala lösningen för
att ge föraren maximalt utrymme.

CYLINDERLÅS
Möjlighet att låsa och låsa upp
dörren från kupén. På samma sätt
kan dörren låsas eller låsas upp
från lastutrymmet med hjälp av det
rattformade vridlåset.

SLAM LOCK-LÅS
Låser automatiskt dörren när den
stängs. Dörren kan alltid öppnas
från lastutrymmet genom att trycka
på den röda öppningsknappen.
Kan kombineras med ljudsignal
och varningslampa.

FÄLLBARA HYLLOR

FÄLLBARA HYLLOR
Hyllorna är tillverkade av ultrahöghållfast stål och hyllstegarna är tillverkade
i aluminium vilket resulterar i ett lätt och robust system. Fällbara hyllor är den
perfekta lösningen när du vill ha bra förvaringsmöjligheter, men från fall till fall
behöver utnyttja hela fordonets golvyta.
DESIGN
Högre bak- och sidokanter gör att paket ligger säkert på hyllorna. Den lägre,
specialdesignade framkanten underlättar vid urlyftning.

INSTALLATION
Systemet kan installeras utan att
åverkan görs på fordonets kaross,
vilket eliminerar risken för rost och
höjer bilens andrahandsvärde.

ERGONOMI
Stor vikt har lagts vid att utveckla
en praktisk och ergonomisk
lösning. Tack vare dubbla
gasfjädrar är hyllorna enkla att
fälla upp och ned.

LASTKAPACITET
Vid användning av de fällbara
hyllorna ökas bilens totala
lastyta med upp till 50%.
Hyllorna har en lastkapacitet
på 120 kg och användaren
kan själv välja vilken lutning
respektive hyllplan skall ha.

TILLÄGG
Tillbehör som surrningsöglor,
lastremmar och instegshandtag
är enkla tillägg som kompletterar
fordonet.

SMART OCH ROBUST
När hyllorna är uppfällda kommer det robusta golvet till
användning. Golvet klarar laster upp till 1000 kg/m².

FÖRANKRINGSSKENA
Golvet kan levereras med en
skena med hålbild. Lastreglar
kan då enkelt flyttas mellan olika
positioner, utan behov av några
verktyg.

MODUL-FLOOR
Lättviktsprodukter bidrar till ökad lastkapacitet och
minskade koldioxidutsläpp. De robusta och halkfria
golven med hög slagtålighet är konstruerade för många
års daglig användning.

SMARTA TILLBEHÖR
Tillbehör som surrningsöglor,
krokar och lastreglar monteras
enkelt direkt i golv- och
väggskenor.

GOLVPROFIL
Under de fällbara hyllorna kan
en golvprofil monteras. Profilen
förhindrar att paketen glider ut i
gången under färd.

ETT SÄKERT VAL
Säkerhet och kvalitet är av yttersta vikt för oss på Modul-System. Vi satsar stort på utveckligen av nya och innovativa
produkter som sedan testas rigoröst innan de når marknaden. På så vis kan vi alltid garantera högsta möjliga kvalitet.
Vi genomför många olika typer av tester; allt från materialtester i laboratorier till lastkapacitets- och vibrationstester där
vi simulerar verklig användning.

Mellanväggen med skjutdörr är testad och godkänd
enligt den internationella standarden ISO 27956:2009.
Vid testningen har det säkerställts att både mellanvägg
och skjutdörr möter kraven för både punktlast och
utbredd last.

Den fällbara stolen möter kraven i ECE R14 och ECE R17.
Säkerhetsbältet har testats för att säkerställa att det
uppfyller de lagstadgade kraven på hållfasthet och
geometri. Rygg- och nackskydden är designade för att
ta hand om enligt lagkrav stadgade krafter.

Våra inredningar produceras i egen fabrik i Sverige. Genom ISO 9001 säkrar vi kvaliteten i
hela processen från utveckling och tillverkning, till försäljning, leverans och kundservice. Våra
produkter är även godkända enligt den europeiska TÜV-standarden.

TILLBEHÖR

Surrningsögla, liten svart

Lastsurrningsögla

Gummistropp

Art. nr: 11724

Art. nr: 18120

Art. nr: 10909

Lastsurrningsögla för T-spår M8

Lastsurrningskrok för T-spår M8

Lashing with eyelets and ratchet

Art. nr: 39010

Art. nr: 39011

Art. nr: 18020

Surrning 0.8 - 4.0 m

Surrning med J-krokar 2.0 m

Art. nr: 11710 -11714

Art. nr: 11713

Surrning med spännare och
J-krokar 4.5 m
Art. nr: 11715

Lastregel, justerbar 1550-2050 mm

Golvprofil 2200

Golvprofil 2200 mm

Art. nr: 39031

Art. nr: 16043

Art. nr: 32220

Täcklist för T-spår M8

Instegshandtag 550

Instegshandtag 270

Art. nr: 39012

Art. nr: 18560

Art. nr: 50017-03
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