Høj kvalitet og
stort udvalg
BEVOLA har alt til opbygning
af lastbiler og hængere

Med et samarbejde på mere end 10 år
og stigende salg på markedet kan vi,
LAPP Danmark, som leverandør til BEVOLA,
følge BEVOLAs positive udvikling. Hos
LAPP arbejder vi globalt med højt fokus
på kvalitet, og vores systemer er tilpasset
kvalitetsstandarden ISO 9001:2015,
miljøstandarden ISO 14001:2015 og
energistandarden ISO 50001:2011.
www.lappgroup.dk

Din globale samarbejdspartner

A/S BEVOLA er et globalt indkøbskoncept med over 6.500 varenumre. Siden 1968 har vi leveret kvalitetsvarer og –
udstyr til transportindustrien med særligt fokus på de nordiske veje.
Vores kunder nyder godt af et stærkt samarbejde mellem vores tre nordiske afdelinger i Danmark, Norge og Sverige.
Vi arbejder tæt sammen på tværs af landegrænser for at yde den bedst mulige service.
Vores brede sortiment med varer af høj kvalitet gør os i stand til at levere løsninger i alle størrelser. En stor
lagerkapacitet i alle tre lande betyder, at vi altid kan levere hurtigt. Vi er et varehus for hele branchen, og for vores
kunder betyder det, at de kun behøver at handle ét sted.
Med egen produktion kan vi også levere skræddersyede løsninger, som passer til den enkelte kundes behov.
Vores tekniske afdeling og team af profesionelle rådgivere står klar til at hjælpe med at udvikle den rette løsning.

Skræddersyede løsninger

Hos BEVOLA ved vi, hvor vigtigt det er, at udstyret er i orden – og matcher behovet. Derfor leverer vi også
skræddersyede løsninger til opbygning af lastbiler og hængere.
Vi har udviklet BevoBox™ værktøjskasser til blandt andet lastbiler, der kan tilpasses ned til mindste detalje. BevoBox™
fremstilles i materialer, der matcher kundens behov i forhold til vægt, isolationsevne og klima. Vi har også forskelligt
udstyr til kassen, der lever op til kundens ønsker. Med egen produktion kan vi specialdesigne løsninger, så det passer til
enhver kunde.
Hos BEVOLA har vi vores eget kvalitetssikringssystem. Vi producerer typegodkendte BevoBox™ værktøjskasser til
sideværn og typegodkendte træk.

Rådgivning, der giver mening

Vi udarbejder løsninger i tæt samarbejde med vores kunder. Gennem god dialog og rådgivning, der giver mening,
kommer vi frem til en løsning, der passer til netop dit og dine kunders behov. Vi designer løsninger, som passer til det
enkelte køretøj, så du kan lave opbygning i særklasse.
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Vi er gearet til fremtidens transport

Hos BEVOLA har vi fokus på fremtidens transport.
Vi udvikler produkter, som kan være med til at lette
brændstofforbruget, og som er tilpasset fremtidens eldrevne
køretøjer.
Vi har udviklet vores egen BevoBox™ i monopan – et yderst
let materiale, som ikke går på kompromis med kassens
holdbarhed og styrke. Vi specialtilpasser også aksler, så der er
mindre modstand ved kørsel. Begge disse løsninger er med til
at spare på brændstofforbruget.
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Birke – Krydsfiner til alle formål, bilindretning,
støbning, karosseri, lagerindretning, stillads etc.
Mere end 25 års erfaring med opgaveløsning til den pladeforbrugende industri inden for
stort set alle segmenter har givet JA Plader A/S stor ekspertise med produktudvikling og
rådgivning om, hvilke produkter der egner sig bedst til opgaven.

Kontakt os og hør mere:
Tlf.: 57 84 80 12 · www.ja-plader.dk

Branchens største udvalg

Hos BEVOLA har vi branchens største udvalg til opbygning af lastbiler og hængere. Vores brede sortiment og store
lagerføring betyder, at vi altid kan levere varerne hurtigt. Med vores 12 produktgrupper er du godt dækket ind.
Vi skræddersyer løsninger i vores egen produktion, og vi udvikler lokalt. Det giver bedre løsninger, som er tilpasset de
kunder, der skal bruge dem.

BevoNac™
aksler & bremser

BevoBox™
værktØjskasser
& tilbehØr

BevoGrip™
sandstrØer &
snekæder

Koblingsmateriel &
stØtteben

Opbygningskomponenter

Lastsikring, ADR
& skilte

EksteriØr, interiØr
& udstØdning

Hydraulik &
brændstoftanke

Aluminium

Lys- & elkomponenter

Pneumatic &
bremsekomponenter

Kran &
lØfteudstyr

•

Bredt produktsortiment

•

Lokal logistik – hurtig levering

•

Lokal produktion og udvikling

•

Specialdesignede løsninger

•

Kundeservice i verdensklasse

•

Specialiserede rådgivere med branchekendskab

KOMFORT TIL
CHAUFFØRER
We make you deliver
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incid ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Gent aliam inveliq uibusda sin rem re nimpos debit ommolore volorro

Gør dit førerhus til det bedste
sted at være, når du er på farten:
Mobilt køkkenudstyr,
klimaanlæg, kameraløsninger
og meget mere.
dometic.com/professional

BEVOLA NORGE

BEVOLA SVERIGE

Huginsvej 22

Øya 49

Moränvägen 12

4100 Ringsted

3262 Larvik

352 45 Växjö

Tlf. +45 57 66 00 00

Tlf. +47 33 12 17 00

Tel: +46 470-75 27 50

salg@bevola.dk

office@bevola.no

order@bevola.se
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