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Inredning
av fordon

Varje dag möts man av nya utmaningar i jobbet. Vi hjälper
dig till framgång i din vardag. Allt arbetsmaterial finns till
hands, säkert förvarat i din individuella bott vario3
bilinredning.

Kontakta oss så hjälper vi
dig att öka din effektivitet.

. work . smart . bott
3

Inblickar

I drygt 90 år har vi erbjudit ett stort produktsortiment,
högsta kvalitet och förstklassig service. Det är i synnerhet kundnöjdheten som har gjort att vi har kunnat växa
kontinuerligt.
Vi fäster största vikt vid innovativa produkter. Med bott
investerar du i en modern, hållbar lösning – med andra
ord i varaktig framgång.

Grundande:

1930

Omsättning:

144 milj. euro (2019)

Anställda:

1.050 (2019)

Utrustade fordon: 55.000 per år

9Oyears
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Det är erfarenheten som gör skillnad

Som global leverantör med mångårig erfarenhet

I detta syfte kombinerar vi våra högvärdiga och

erbjuder vi produkter av hög och jämn kvalitet samt

innovativa produkter och tjänster med nya teknologier

prisvärda tjänster och lösningar som ger våra kunder

och tar på så sätt fram marknadsledande integrerade

unika upplevelser. I dagens uppkopplade samhälle

lösningar som bygger på gedigna kunskaper om

erbjuder vi intelligenta arbetsplats- och mobilitetslös-

kundernas behov. I en värld som ständigt förändras

ningar för verkstäder och företag som strävar efter

måste vi kunna reagera snabbt och flexibelt. I en 		

högre effektivitet eller helt enkelt optimalt utnyttjande

dynamisk miljö lär vi oss ständigt nya saker, samarbetar

av tillgängligt utrymme.

på internationell nivå och leder utvecklingen framåt.
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Hållbarhet

Handla ansvarsfullt

Skona resurserna

Skydda miljön
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Vårt bidrag till samhället

Som familjeföretag står vi på en stadig grund,

Våra produkter är robusta och hållbara. Det hjälper

handlar på ett ansvarsfullt och kvalitetsinriktat sätt

din verksamhet att bli mer framtidsinriktad, kostnad-

samt planerar långfristigt. Vi hanterar alla typer av

seffektiv och hållbar. Din bott vario3 bilinredning har

resurser på ett omsorgsfullt sätt. På så sätt ger vi ett

en låg vikt vilket gör att den lämpar sig utmärkt för

viktigt bidrar till samhället i stort.

användning i nyttofordon med alternativa framdrivningssystem.

7

Kvalitetsprinciper

Certifiering enligt
DIN EN ISO 9001

Certifierad miljöstyrning ISO 14001

Certifierad
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Certifierad kvalitet

Vi fäster största vikt vid de produkter som vi tillverkar.

Vi vidareutvecklar även ständigt vår produktion och

Vi är certifierad tillverkare av inredning till världens

använder de modernaste maskinerna för att tillverka

största tillverkare av nyttofordon. Det är ett viktigt bevis

våra produkter. På så sätt kan du alltid känna dig trygg

för den mycket höga standarden och kvaliteten på våra

när du arbetar med våra produkter och tjänster. Vi

produkter. Våra anställda utbildas fortlöpande så att

dokumenterar exakt vad som installerats i ditt fordon i

de alltid håller jämna steg med den senaste tekniska

provprotokoll. Vår främsta prioritering är våra kunders

utvecklingen.

säkerhet och belåtenhet.
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Toppbetyg i krocktest

Säkerhet för förare och last

Överensstämmelse med
föreskrifterna ECE R44

Kollisionshastighet
50 km/h
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bott vario3 bilinredning uppfyller alltid
de höga kraven i testerna. Resultaten
visar att förare och passagerare kan förlita sig på bott vario3 om olyckan är
framme.

Gå till krocktester.

Bilder från höghastighetskameror

Bevisad säkerhet

I våra stränga krocktester sätts bilinredningen vario3

Om olyckan är framme kan du därför känna dig trygg

från bott på prov. Oberoende experter genomför

med bott vario3 bilinredning.

testerna med ett fullastat fordon. Komponenterna
utsätts då för samma höga belastningar som vid en
allvarlig bilolycka.

Under testerna fästs särskild vikt vid kopplingspunkterna mot karossen på golvet och i fordonets väggar.
Bilinredningens konstruktion som helhet är också vik-

Krocktesterna simulerar en kollision mellan fordonet

tig. Testerna tydliggör hur inredningen fångar upp de

och ett hinder vid en hastighet av 50 km/h – i enlighet

enorma krafterna genom distorsion av komponenterna.

med föreskrifterna ECE R44. bott vario3 bilinredning

Ytterligare ett fokusområde är alla rörliga delar. Inga

uppfyller de höga kraven i testerna med råge.

delar kan falla ut ur modulerna och utdragslådorna
förblir säkert låsta.
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Dina önskemål – vår planering

Flexibelt modulbyggt system

Individuell konceptutveckling

Praxisinriktad planering

Organisering av det
användbara utrymmet
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Individuellt och behovsanpassat

Tillsammans med planeringsexperterna från bott kan

Efter analysen tar planeringsexperterna från bott fram

du utforma din bott vario3 bilinredning enligt dina

ett skräddarsytt bilinredningskoncept. Bilinredningen

önskemål. Med hjälp av en 3D-visualisering får du

bott vario3 har en modulbyggd konstruktion som gör

snabbt en uppfattning om din nya inredning – och

att den kan konfigureras helt enligt dina behov. Alla

kan vid behov fundera på eller anpassa detaljerna. Här

verktyg och material förvaras så att du alltid har dem

jobbar teamet från bott praktiskt med just dina behov.

nära till hands. På så sätt underlättar den mobila ar-

Planeringen inleds med en exakt analys av dina krav. Vi

betsplatsen dina dagliga arbetsflöden.

tar en noggrann titt på den utrustning som du måste
ha med dig i ditt dagliga arbete.
Du kan även genomföra planeringen
själv med botts nya onlinekonfigurator.
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Exempel på lösningar

Exempel på lösningar

Ergonomi

Motivation och hälsa

Effektivitet och korta tider för
letande

Optimalt utnyttjande
av lastytan
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Ergonomiska arbetsvillkor

Ergonomi är en av de viktigaste kriterierna vid ut-

Utdragslådorna med fullt utdrag utnyttjar hela

vecklingen av ett koncept för en arbetsplats. Detta

lastutrymmets djup och gör det lättare att komma

gäller inte minst i ett servicefordon. En ergonomisk

åt material och utrustning från utsidan utan att man

arbetsplats skyddar din och din personals hälsa och är

behöver böja sig långt in i fordonet. Det är skonsamt

en avgörande faktor för effektiviteten i din verksam-

för ryggen och garanterar ett effektivt och förmånligt

het. Vi utformar våra produkter enligt ergonomiska

arbete. En modul med utdragslådor i färdriktningen gör

standarder.

det betydligt enklare att komma åt material och utrust-

bott vario3 bilinredning har lättåtkomliga lastytor. För
kompakta nyttofordons finns en dubbelgolvmodul.

ning genom skjutdörren. Bilinredningen bott vario3
hjälper dig att alltid ha din utrustning ordentligt och
översiktligt förvarat så att du inte slösar tid på att leta.
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Tjänsteutbud

Tjänster för flottor

Heltäckande service

Digital hantering

Eftermarknadsservice
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Analys

Konceptutveckling
och planering

Eftermarknadsservice

Certifierad
montering

Överlämning

DU står i centrum!

Digital
hantering

Godkännande
registreringar

Text

Utrustning av serviceflottor

Vi erbjuder heltäckande service för fordonsparks-

Vi erbjuder en rad olika tjänster för ditt servicefordon.

ansvariga och tar hand om hela processen. Genom

Ditt fordon överlämnas till oss direkt från biltillverkaren.

mångårigt samarbete med kunder inom hantverks- och

Eftersom hela processen hanteras digitalt vet vi alltid

fordonsparksansvaridabranschen, leasingföretag och

vilken status ditt fordon befinner sig i. Vi kan även ta

biltillverkare har vi samlat på oss erfarenhet från olika

hand om den första inspektionen innan vi levererar ditt

branscher och kundsegment.

fordon till dig. Om du har verksamhet på flera platser

Baserat på denna erfarenhet konfigurerar vi passande
servicefordon tillsammans med dig. På så sätt ser vi till
att lastytan delas upp optimalt och lämpar sig perfekt

kan vi också styra leveransen på ett decentraliserat sätt.
Vi erbjuder heltäckande tjänster under ett och samma
tak.

för avsett ändamål.
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Systemdigitalisering

Styrenheter för
extrafunktioner

Snabb påfyllning av
verktyg och material

Öppning och stängning
av fordonet via app

Strukturerad materialbeställning med Pick-toLight
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Styrning och kommunikation

Vid behov kompletterar vi din bott vario3 bilinredning

Med Keyless Entry-lösningen från bott kan du ge 		

med innovativ extrautrustning. Dessa extrafunktioner

paketbudet tillträde till ditt fordon.

kan styras med vår tillverkaroberoende styrenhet.

För nästa serviceorder visualiserar Pick-to-Light-		

Tack vare vårt stora nätverk av partnerföretag kan du

systemet från bott alltid rätt lagringsplats för alla

dessutom organisera och styra din dagliga verksamhet

verktyg och material. Vårt mobila bredbandsinternet i

på ett effektivt sätt. Det gäller till exempel för påfyll-

fordonet möjliggör tillförlitlig kommunikation och

ning av förbrukningsmaterial: med appen Mobile Refill

dataöverföring även på avlägsna platser.

kan du beställa dina förbrukningsartiklar direkt på
byggarbetsplatsen och till och med få dem levererade
till ditt fordon över natten.

21

bott vario3

Ta det säkra
före det osäkra

Mer flexibelt
än någonsin

Lätt som aldrig förr
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Bilinredning

Bilinredningen bott vario3 imponerar med sitt

Beroende på din bransch och din fordonstyp

genomtänkta och omfattande modulsystem. Den kan

organiserar vi den tillgängliga lastytan på ett praktiskt

användas för behovsanpassad utbyggnad av alla typer

sätt. Tillsammans med dig placerar vi utrustningen på

av nyttofordon.

en förnuftig plats och fördelar vikten jämnt i fordonet.

De nya modulerna är extremt lätta men ändå robusta.
De finns i många storlekar och lämnar inget övrigt att
önska vad gäller den individuella planeringen av ditt

Den modulbyggda konstruktionen hos bott vario3 ger
dig många möjligheter att arrangera all utrustning så
att du kan utföra ditt arbete effektivt.

fordon. Den optimala kombinationen av olika
komponenter säkerställer att bilinredningen är perfekt
anpassad till dina krav.
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Modulpaket

24

bott vario3 för alla bilstorlekar

Små eller stora skåpbilar: vi har en passande lösning
för alla fordonsdimensioner och alla behov. Vi planerar
din bilinredning så att lastutrymmet i nyttofordonet utnyttjas optimalt. Oavsett om du föredrar stor bruksyta,
lastkapacitet eller lastsäkring: vi ser till att dina verktyg
och ditt material förvaras på ett effektivt och säkert
sätt.
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Modulfunktioner

Hållare för långt gods
för enkel transport av långa och tunga
verktyg

varioSlide
lätta utdragslådor med stor nyttovolym

TiltBox
för praktisk förvaring av smådelar och
förbrukningsmaterial

Utdragslådor
med 100 % teleskopskenor och 70 kg
lastkapacitet

Hylla för långt gods
för säker förvaring av rör och profiler

bottBoxar
praktiska materiallådor för servicefordon
och verkstäder

bott vario3 V-Box
för praktisk förvaring av tumstock

Systainer3
flexibel systemväska i 2 bredder och 6
höjder

Vridna utdragslådor
för ergonomisk manövrering från utsidan av fordonet

Systainer3 Organizer
praktisk smådelsväska, kompatibel med
många Systainer3-produkter

Hylla med C-Lash
för enkel lastsäkring på hyllorna

varioCase
serviceväska i lätt aluminium eller robust
stålplåt

Surrningsskenor
över hela bilinredningen för säker
transport av material och maskiner

Inklädnad

Robust skydd för karossen

Många anslutningspunkter
för lastsäkring

Lättskött lastutrymme
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Skydd av lastutrymmet

En skräddarsydd inklädnad från bott skyddar lastutrym-

Våra väggbeklädnader finns i olika versioner: i återvin-

met mot slitage i det dagliga arbetet och bevarar värdet

ningsbar plast eller i aluminium med perfo hålbild för

på ditt fordon under lång tid. Den omfattar ett golv,

hållare för verktyg.

väggbeklädnad och vid begäran även ett innertak. bott
vario golvplatta monteras in säkert i ditt nyttofordon.
Ytan på golvplattan är glidsäker så att du alltid står
stabilt – även i vått väder. Lastrumsinklädnaden skyddar
lacken så att fordonet bibehåller sitt värde under längre
tid.

Ett innertak gör din lastrumsinklädnad komplett. Här
går det enkelt att integrera surrningsskenor för fixering
av spännstänger – även med LED-belysning. En generös
innerbelysning i lastrummet underlättar arbetet i dåliga
ljusförhållanden.
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Dubbelgolvmoduler och
lastslädar

Snabb åtkomst till
verktyg och material

Organisering av
lastutrymmet på två
nivåer

Mycket lastutrymme
för skrymmande
transportgods
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bott vario3 dubbelgolvmoduler

En dubbelgolvmodul skapar en stor lastyta i skåpbilen

Utrymmet under lastytan skyddar mot stöld eftersom

som ger mycket extra lagringsutrymme. Den passar

innehållet i utdragslådorna inte syns från utsidan. Den

exakt till konturerna på fordonets insida. 			

robusta golvplattan på dubbelgolvmodulen har en

Dubbelgolvmodulen delar upp lastutrymmet i två

glidsäker yta. De integrerade surrningsskenorna 		

nivåer. I utdragslådorna under golvplattan placeras

underlättar lastsäkring. Dessutom kan de användas för

utrustning på ett översiktligt sätt. De ger bekväm och

fixering av bott vario3 inredningsmoduler.

ergonomisk åtkomst till verktyg och material från
utsidan via fordonets bakdörr eller sidodörr.
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Dubbelgolvmoduler

Nedre nivå

Övre nivå

■

Flexibel åtkomst till den nedre nivån via bak- och sidodörrarna

■

Hela lastytan kan användas för stort och skrymmande gods

■

Optimal rumsindelning tack vare individuellt planeringsbara
utdragslådor, Euroboxar och dropfronthyllor

■

Den robusta golvplattan med halkfri yta och integrerade surrningsskenor möjliggör snabb och enkel lastsäkring

■

Stora utdragslådor med skenor för tung last och fullt utdrag för
ergonomisk åtkomst från utsidan av fordonet

■

Kan som tillval kompletteras med bott vario3 moduler eller
lastslädar med fullt utdrag

bott vario3 dubbelgolvmoduler
■

Delar upp lastutrymmet i två nivåer så att lastytan utnyttjas
optimalt

■

Skapar variation i lastutrymmet och möjliggör effektiv och säker
transport av stort och skrymmande gods, verktyg och 		
förbrukningsmaterial i fordonet

■

Ger passivt stöldskydd, eftersom material och utrustning i den
nedre nivån inte kan ses utifrån

■

Möjliggör variabel planering och lämpar sig för skåpbilar och
pickupbilar av alla storlekar

Lastslädar

bott vario lastsläde med fullt utdrag
■

Lättgående lastsläde med 200 kg bärkapacitet

■

För transport av stora och tunga föremål (maskiner, transportlådor
eller liknande)

■

Ergonomisk åtkomst till utrustningen tack vare 100 % fullt utdrag

■

Låsning i öppet läge gör det enkelt att lasta på och av tunga och
skrymmande föremål - även om fordonet står på ojämnt underlag

■

Flexibel lastsäkring med integrerade surrningsskenor på båda
sidorna med Airline-profil

■

Stort och ergonomiskt handtag för enkel och säker manövrering

■

Robust konstruktion i lätt aluminium och stabil stålplåt, med glidsäker plastskiva

■

Kan skruvas fast direkt på fordonsgolvet

bott varioCar

Ordning och reda i
bagageutrymmet

Flexibel lastsäkring i
personbilar

Perfekt integrering av
Systainer³
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Ordning och lastsäkring i bilen

Lastsäkring är inte en fråga som bara berör nyttofordon.

■

Lätt och stabil plastskiva

Den är precis lika viktig för servicefordon som 		

■

Två Airline-surrningsskenor

■

Surrningsskenor som tillval, särskilt för Systainer³

■

Två spännband med Airline-beslag och klämfäste

■

Snabb fixering av iläggsgolvet i fordonets befintliga

huvudsakligen består av kombibilar och föreskrivs 		
dessutom enligt lag. Särskild viktig är denna aspekt när
tung last, många verktyg och reservdelar alltid måste
finnas med i fordonet.
bott varioCar erbjuder dig många enkla alternativ för
organisering och säker surrning av din utrustning. De
robusta hyllorna förankras i fabrikens surrningöglor i

surrningsöglor
■

Modellspecifika varianter för alla vanliga kombi- och
skåpbilar

bilen.
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Lastsäkring

Lekande lätt

Säkert för förare och last

Enligt alla föreskrifter
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Säkerhet på vägen

Alla systemkomponenter i bott vario3 bilinredning

Din frakt och din utrustning är därmed säkert förvarad

erbjuder innovativa möjligheter för enkel lastsäkring.

under alla körvillkor, även på dåligt väglag. I vårt stora

Det gör att ditt material och din utrustning alltid

produktsortiment finns en passande lösning för last-

förvaras säkert. Säkring sker antingen med de testade

säkring för alla behov.

Airline-surrningsskenorna eller med vårt nya
C-Lash-fäste, som är särskilt enkelt att hantera. Med
C-Lash fixerar du spännbanden steglöst och flexibelt på
våra unika aluminiumprofiler.

37

Lastsäkring i hylla

C-Lash - det innovativa lastsäkringssystemet i bott vario3 bilinredning
■

Möjliggör snabb och enkel lastsäkring i bilinredningen

■

Det patenterade systemet garanterar bekväm betjäning med endast en hand

■

Erbjuder möjlighet till flexibel säkring av last på hyllor eller i bilinredningen

■

Steglös förskjutning

■

Kan låsas i alla lägen

Lastsäkring i hylla

Lastsäkring i hylla

Lastsäkring på hylla

Airline-profiler
■

Allmän, öppen marknadsstandard inom området för lastsäkringssystem

■

Horisontell och vertikal integration av Airline-surrningsskenor i många bott vario3-komponenter samt i golv- och takområdet

■

Möjliggör snabb och enkel lastsäkring med spännband och spännstänger och en mängd annat tillbehör

Lastsäkring i fordonet

Lastsäkringsband

Spännstänger

■

I vårt omfattande sortiment finns optimala lösningar för en
mängd olika tillämpningar

■

Optimal lastsäkring vid transport av skrymmande last som dörrar,
fönster, möbler och andra komponenter

■

Tack vare olika längder, spännen och beslag kan vi uppfylla alla
krav på en genomgående lastsäkring

■

Längden kan justeras snabbt och utan verktyg

■

Kan användas våg- eller lodrätt

■

Gummering runtom ger ökat glidskydd och extra säkerhet för
lasten

Lastsäkring i fordonet

Lastsäkring i fordonet

Lastsäkringsnät

Lastsäkringsväv

■

Perfekt för säkring av stora eller många laster

■

För att säkra last i fordonet och på flaket

■

Kan fås med olika beslag

■

Ogenomskinligt material skyddar mot stöld

■

Extremt belastningsbart beroende på version (upp till 800 daN)

■

Lastkapacitet upp till 300 daN

Transport av glastuber

Hållare för gastuber med spännband

Skåp för gastuber med ventilation och utdrag

■

För säker transport av gastuber

■

■

Kompletta satser bestående av surrningsskenor och passande
spännband med spännare

Enkel och ergonomisk borttagning av gastuber genom att den
förvaras på en utdragshylla

■

■

Lastkapacitet vid 500 daN

Säker transport tack vare integrerade surrningsskenor och passande spännband med spännare

■

Med ventilation i golvnivån

Ventilation
■

Behövs för korrekt transport av tryckgastuber

■

Säkerställer tillförlitligt luftutbyte i skåpbilens lastutrymme

■

Kan användas på sidoväggen, på taket eller i golvnivån beroende på version

■

Lämpar sig för biltvättanläggningar tack vare lång inbyggnadshöjd

Tillbehör

Mobil arbetsplats

Säker förvaring av
smådelar

Alltid perfekt
organiserat

46

Praktiska hjälpredor i det dagliga arbetet

På följande sidor hittar du många praktiska redskap för

other column. I bott vario3 bilinredning har var sak sin

det dagliga arbetet med ditt servicefordon. I bilinred-

specifika plats. Det skapar ordning och reda i din 		

ningen bott vario3 förvarar du all utrustning säkert och

vardag.

organiserar allt material på ett översiktligt sätt. Det gör
att du kan arbeta effektivare och tillförlitligare.
Vi erbjuder en rad alternativ för förvaring av smådelar
och alla typer av utrustning. I vårt sortiment hittar du
en passande lösning för alla behov

47

Mobil arbetsplats

Lösningar
Mobile Office-Lösungen
för mobilt kontor

Immer
Alltid perfekt
perfektorganiserat
organisiert

Allt
Alles
inom
griffbereit
räckhåll

48

Den mobila
verkstaden

Det mobila kontoret

bott vario3 bilinredning erbjuder dig många alterna-

bott vario CarOffice lämpar sig utmärkt för skriv-		

tiv för inredning av din mobila arbetsplats. Med våra

arbeten. Du kan installera den på passagerarstolen

lösningar organiserar du din utrustning perfekt och

fram och organisera alla dina dokument här.

har allt du behöver inom räckhåll. Robusta bänkskivor
utgör den perfekta grunden för hantverksarbeten i
servicefordonet.

Instickshållare hjälper dig hålla koll på alla dina beställningar och handlingar. I den stora bottBox förvarar du
smådelar och skrivmaterial säkert och översiktligt. Om

Med bott vario3 kan du på ett flexibelt sätt införliva en

du behöver en skrivarbetsplats för ditt mobila arbete

praktisk och robust arbetsbänk i bilinredningen. Upp-

kan vi planera och införliva den individuellt i din bott

fäll- och utdragbara bänkskivor med skruvstycke hjälper

vario3 bilinredning.

dig dessutom att utföra arbeten utanför fordonet.
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Bänkskivor med skruvstycke

Uppfällbar och utdragbar bänkskiva
■

För enkel materialbearbetning utanför fordonet

■

Kan användas i kombination med skruvstycke

■

För ergonomisk bearbetning av arbetsstycket

■

Robust bänkskiva i multiplex-bok limmad korsvis i flera skikt och oljad

Bänkskivor med skruvstycke

Mobilt kontor

Lösningar för ditt mobila kontor
■

Vi kan om omvandla din skåpbil till ett mobilt kontor

■

Du kan välja mellan en rad olika möjligheter, från ett bekvämt
kontorsfordon med arbetsbord och stolar till en fullt utrustad
kommandocentral med egen strömförsörjning och avancerad
kommunikationsutrustning

■

Vår kontorsutrustning är den optimala lösningen för 			
servicetillämpningar med stora dokumentationsbehov

■

På begäran kan vi åstadkomma en tydlig åtskillnad mellan verkstad och kontorsområde (svart/vit)

Mobilt kontor

Organisationssystem

Säker förvaring av de allra
minsta delarna

Indelning av utdragslådor

Perfekt organisering med
bottBoxar och perfo-krokar
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Sluta leta!

Utdragslådor och bottBoxar skapar ordning och över-

Den standardiserade materiallådan med styrning på

sikt över dina smådelar i bilinredningen bott vario3. I

undersidan kan precis som en utdragslåda dras ut ur

lådorna organiserar du dina verktyg och material och

hyllan och vid behov även tas ut helt.

håller innehållet säkert. De lättgående och robusta
skenorna har en hög bärkapacitet på 70 kg. Du kan
dela av utdragslådorna antingen med avdelare eller
tväravdelare eller med smådelslådor som kan tas bort.
Större mängder förbrukningsmaterial placeras bäst i de
nedre bottBoxarna.

TiltBox från bott kan monteras var som helst i fordonet
och ger snabb åtkomst till smådelar som ofta behövs.
Den hjälper dig hålla koll på innehållet och du kan
snabbt se om det börjar ta slut.
Med vårt perfo hålväggssystem kan du sätta upp krokar
och hållare för dina verktyg överallt i vario3 bilinredning. Med perfo skapar du ordning och struktur för
din utrustning.
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Lådindelning

Avdelare och tväravdelare
■

Monteringsfärdiga sortiment för alla lådytor och fronthöjder
möjliggör snabb och enkel indelning av lådorna på längden och
tvären.

Smådelslådor
■

Perfekt för översiktlig och prydlig lagring av smådelar.

■

Monteringsfärdiga sortiment för alla lådytor möjliggör snabb och
enkel indelning av utdragslådorna med olika smådelslådor.

■

Avdelare och tväravdelare skapar översikt och minskar tiden som
du behöver leta.

■

Tack vare rundande kanter i golvområdet kan även mindre delar
lätt tas ut ur lådorna.

■

Hållare för avdelare i plast minimerar bullerutvecklingen.

■

■

Alla komponenter finns också tillgängliga separat, vilket innebär
att utdragslådorna kan delas upp individuellt.

Passar bott vario3 utdragslådor med fronthöjd 100 mm, bott
vario3 utdragslådor, Systainer³ Organizer och varioCase serviceväska.

■

Fästclip som tillval för enkel märkning av alla lådor.

Lådindelning

Fler lösningar
■

Skuminlägg för handverktyg

■

Avlastningsytor

■

Lådinsats ränna

perf o

Mobil och stationär användning
■

Beklädnad för fordonsinnerväggar

■

Väggmontering

■

Hängskåp

■

bott vario3 gavlar

■

Arbetsbänk

■

Verkstadsskåp

■

Mellanväggar

■

Verktygsvagn

perfo verktygspaneler och slitsade verktygspaneler
■

Praktiskt organiseringssystem för fordon och verkstäder

■

Många olika krokar och hållare erbjuder lösningar för en rad olika användningsområden

■

För industriella tillämpningar, kännetecknas av högsta stabilitet och kvalitet

■

perfo clip förhindrar att kroken lossnar av misstag

■

perfo hålbild används i många bott vario3-element och möjliggör flexibel användning av
perfo-krokarna

■

Stabil och förvridningssäker, med hattprofil på baksidan

■

Många hållare för olika verktyg och
delar

■

Rutmönstermåttet fortsätter vid plattornas fog

perf o

Tiltbox

TiltBox
■

Praktiskt smådelsmagasin för montering på bott vario3 gavlar eller perfo verktygspaneler

■

Enkel och säker manövrering med central tryckknapp

■

Vid behov kan den genomskinliga insatsen tas bort och materialet kan enkelt transporteras till användningsplatsen

■

Lastkapacitet: 4 kg

bottBox

bottBox
■

Smart materiallåda, utvecklad för användning i fordon, verkstäder och manuell montering

■

Perfekt för förvaring av förbrukningsmaterial och smådelar

■

Den genomskinliga luckan på framsidan ger en god överblick över innehåll och mängd

■

bottBoxarna kan integreras i bott vario3 bilinredning med hjälp av utdragshyllor för bottBoxar

■

Styrelementen i utdragshyllorna för bottBoxar möjliggör säker fixering av bottBoxar och gör att de kan användas på samma sätt som
utdragslådor

Väsksystem

Förenar verkstad,
servicefordon och
byggarbetsplats

Perfekt integration i bott vario3
bilinredning

Utbredd branschstandard
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Systainer 3 förenar

Med den praktiska och robusta systemväskan håller

Systainer3 är en utbredd branschstandard som enkelt

du ordning på smådelar och förbrukningsmaterial.

kan integreras i bott vario3 bilinredning. Festool, Tanos

I Systainer3 transporterar du all din utrustning säkert

och bott har utvecklat detta mobilitetskoncept tillsam-

till den plats där den ska användas. Väskorna placeras

mans för att kunna erbjuda den perfekta serviceväskan.

i passande styrskenor så att de kan skjutas in i 		

Väskorna kan staplas och kopplas samman. Systainer3

bilinredningen som utdragslådor. Liknande styrskenor

erbjuder dig även möjlighet att märka innehållet med

finns även för bott verkstadsinredning, vilket innebär

hjälp av etiketter i bankkortsformat på fronten.

att du kan placera din Systainer3 perfekt och 		
översiktligt både i verkstaden och i servicefordonet.
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Väsksystem

■

Ett brett produktsortiment och omfattande tillbehör säkerställer optimala lösningar för alla användningsområden.

■

Enkel integration i bott vario3 bilinredningar och bott verkstadsinredningar tack vare fäste för styrskenor i sidan.

■

Effektivare arbete tack vare strukturerad och översiktlig förvaring av maskiner, smådelar och förbrukningsmaterial.

■

Högsta mobilitet på byggarbetsplatsen och i verkstaden.

■

Alla väskor finns i två bredder och är optimalt anpassade för systembredderna i bott vario3

■

Idealiska i kombination med bott vario3 utdragshylla för serviceväska. Våra serviceväskor har fullt utdrag, vilket gör att man enkelt kan
komma åt allt innehåll i väskan utan att den behöver tas ut ur bilinredningen.

Väsksystem

Systainer3
■

Praktisk och robust systemväska för säker och strukturerad
förvaring och transport av smådelar och förbrukningsmaterial.

■

T-LOC som centralt manöverelement: stäng, öppna och koppla
med endast ett vred

■

Två fack för instickskort i standardiserat bankkortsformat på
fronten för märkning av innehållet

■

Kan staplas och kopplas med övriga Systainer-produkter

■

Bärkapacitet (enskild väska): 20 kg

■

Bärkapacitet (i sammankopplat skick): 40 kg

Systainer3 Organizer
■

Genomskinligt lock ger insyn i innehållet och minimerar tiden det
tar att leta

■

T-LOC som centralt manöverelement: stäng, öppna och koppla
med endast ett vred

■

Två fack för instickskort i standardiserat bankkortsformat på
fronten för märkning av innehållet

■

Kan staplas och kopplas med många Systainer-produkter

■

Bärkapacitet: 20 kg

bott varioCase
■

Högvärdig serviceväska i lätt aluminium eller robust stålplåt

■

Omfattande tillbehör för flexibel användning

■

Automatisk låsning när locket stängs för ökad säkerhet

■

Bärkapacitet: 20 kg

Väsksystem Systainer 3

Alltid till hands: Systainer³
■

Systemväska för perfekt organisering av maskiner, verktyg och förbrukningsartiklar

■

Utvecklat gemensamt av Festool, TANOS och bott för att ge maximal nytta åt användaren

■

En passande lösning för varje tillämpning tack vare 6 olika höjder och 2 olika bredder

■

Många olika fack, insatser eller skuminlägg skapar struktur på insidan av Systainer³ väsksystem

■

Ett stort sortiment av tillbehör finns tillgängligt

Väsksystem Systainer 3

Bärhandtag fram
■

Med bärhandtaget på framsidan kan Systainer³ nu även bäras
vertikalt. Bärhandtaget gör det även enklare att ta ut väskan ur
hyllsystemet.

Instickskort
■

På fronten av Systainer³ finns kortfack i standardiserat bankkortsformat för praktisk märkning. Instickskorten sätts fast snabbt och
enkelt även när lådorna är stängda.

Kan staplas
■

Systainer³ kan staplas och kopplas med övriga Systainer		
produkter

Fordonsbild
■

Systainer³ kan enkelt integreras i bott vario3 bilinredning eller
bott verkstadsinredning med hjälp av fästena i sidan.

Stabilitet
■

Nya Systainer³ är ännu stabilare än sin föregångare tack vare ett
tredje gångjärn i locket och en upphöjd kryssfot.

T-LOC kontrollpanel
■

T-LOC är ett centralt kontrollelement som används för att stänga,
öppna eller till och med koppla Systainer³ med bara ett vred.

Väsksystem varioCase

Robust kollega: varioCase
■

Extremt lätt och stabil serviceväska för säker och översiktlig förvaring av smådelar och förbrukningsmaterial.

■

I aluminium eller stålplåt

■

Enkel integration i bott vario3 bilinredningar och bott verkstadsinredningar tack vare fästen för styrskenor i sidan.

■

Automatisk låsning när locket stängs för ökad säkerhet

■

Omfattande tillbehör såsom avdelare och tväravdelare samt olika bestyckningar med smådelslådor.

Väsksystem varioCase

Belysning och strömförsörjning

Grenuttag och strömfördelare

LED-lampor för inom- och
utomhusbruk

Växelriktare och
specialutbyggnader
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Självständig och mobil energiförsörjning

Många är beroende av en tillförlitlig strömförsörjning

Högsta användarskydd är en av våra främsta priorite-

med nätspänning i fordonet för att kunna utföra sitt

ringar.

arbete. Med bott vario3 bilinredning är inte heller
detta ett problem. Vi följer alltid gällande föreskrifter
och standarder så att alla installationer är säkra och
överensstämmer med gällande lagar. Vi sköter 		
godkännande och dokumentation av alla 		
elinstallationer i enlighet med gällande bestämmelser.

På begäran kan vi integrera lämpliga lösningar för
ytterligare belysning i servicefordonet, till exempel innerbelysning, arbetsstrålkastare eller varningslampor
för byggarbetsplatser. Dessa kan regleras centralt. För
att säkerställa högsta möjliga säkerhet och tillförlitlighet använder vi endast testade och högkvalitativa
komponenter från ledande tillverkare.
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Strömförsörjning

Integration av elektroniska komponenter
■

Innovativa kompletta lösningar från en enda källa: planering,
inköp, installation och integrering av ytterligare elektronisk
utrustning

■

Konstruktion av en säker och standardiserad 230 				
V-strömförsörj-ning med hjälp av växelriktare, extern matning
eller generator som drivs av motorn.

■

Integrering av inre och yttre belysningselement, t.ex. 				
arbetsstrålkastare och särskilda signalsystem.

Strömförsörjning

Hyllbelysning

Hyllbelysning
■

Praktisk integrering av belysningselement i och på hyllorna.

■

Bilinredningen bott vario3 är utrustad med särskilda spår där LED-ljusremsorna är dolt installerade.

■

Kraftfull belysning av innehållet på hyllorna gör det lättare att hitta material.

Innerbelysning

Innerbelysning
■

Olika lösningar för optimal belysning av lastutrymmet.

■

Innovativa lösningar såsom Airline-surrningsskena och integrerad
LED-belysning.

■

Minimal energiförbrukning med maximal belysning.

Ytterbelysning

Ytterbelysning
■

Arbetsstrålkastare skapar optimala ljusförhållanden för arbete utanför fordonet.

■

Särskilda signalsystem säkerställer säkra arbetsförhållanden.

■

Roterande varningsljus med den senaste LED-tekniken uppmärksammar andra trafikanter på fordonet.

■

LED-blinkers kan synkroniseras med flera enheter och avge olika blinkmönster.

■

Varningsljus med effektiva blixtmoduler, med LED och låg höjd.

Ytterbelysning

Lasthållare

Maximal lastyta

Lätt, stabilt och säkert

Väderbeständigt aluminium
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Praktisk lastyta på taket

Hos oss hittar du ett lasthållarsystem som passar just

Med våra mångsidiga tillbehör kan du komplettera din

dina behov. Våra lasthållare är lätta, stabila och säkra.

lasthållare efter behov, till exempel med en steglift för

De erbjuder maximal lastyta på fordonstaket, samtidigt

ergonomisk förvaring av en stege. Stegliftar från bott

som de är ekonomiska och hållbara. De aerodynamiska

lämpar sig för snabb, enkel och säker på- och avlast-

komponenterna består av eloxerat aluminium och

ning av stegar som säkrats på fordonets tak.

minimerar luftmotstånd och vindbrus.
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bottTainer

Stöldskydd

Snabb och ergonomisk
åtkomst

Optimalt utnyttjande av
förvaringsutrymmet
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Praktisk förvaring på flaket

bottTainer lämpar sig utmärkt för praktisk förvaring och

Den robusta ramkonstruktionen gör bottTainer mycket

lastsäkring på öppna lastytor. Avdelade förvaringsfack

stabil. Tätningarna ser till att din utrustning skyddas

ger dig bra översikt över din utrustning och snabb och

mot stänkande vatten och förblir torr. Med de robusta

ergonomisk åtkomst till dina verktyg. Utdragslådorna

låsen är ditt transportgods alltid ordentligt skyddat mot

på insidan säkras och skyddas med dörrar eller med

stöld. Du kan välja mellan många olika förkonfigu-

jalusi.

rerade varianter av bottTainer. Vi kan även konfigurera
den helt enligt dina önskemål.
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bottTainer

Stabilt och säkert

Flexibelt

■

Hög stabilitet tack vare robust ramkonstruktion

■

Enkel lastsäkring på flaket

■

Robusta ytor.

■

■

Sidor och golv i galvaniserad stålplåt

Mångsidiga versioner med lock i aluminiumdurkplåt eller jalusi i
aluminium

■

Tvåpunktslås skyddar transportgodset mot stöld

■

Olika uppdelningar och konfigurationer av lastytan

■

Ställbara fötter ger säkert skydd mot stående fukt

bottTainer

Ordning och komfort

Fler lösningar för flaket

■

Lådindelning för översiktlig förvaring av smådelar

■

■

Sidodörrar, jalusi och interna draglådor ger snabb och enkel
åtkomst till viktig utrustning utan att man behöver ta sig upp på
flaket

Lastsäkringsväv för säkring av last på flaket, Lämpar sig särskilt
för löst gods eller last med oregelbunden form

■

Flakförvaring för snabb och enkel lastsäkring för transport av
spadar, kvastar och andra verktyg

Högt väder- och stänkvattenskydd för verktyg och material

■

Robust konstruktion i väderbeständigt material

■

Du kan även skicka e-post till info@bott.se

www.bott.se

Färger kan avvika av trycktekniska skäl. Med reservation för tekniska ändringar.
Om du har gett ditt samtycke till att dina uppgifter används i reklamsyfte och
därefter ångrar dig, kan du återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till datenschutz@bott.de, office@bott.at eller info@bott.ch.
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