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crashtesten
overeenkomstig 
ECE R44

Voor een optimale organisatie van de bergruimte en het 
beveiligen van de lading op open laadvloeren
■■ optimale indeling van de bergruimte en beveiliging van de lading op de open laadvloer door 
opbergvakken met vakverdeling
■■ snelle en ergonomische toegang tot de belangrijkste onderdelen van de uitrusting via deuren, 
rolluiken, laden aan de binnenkant, zonder dat de laadbak betreden hoeft te worden  
(afhankelijk van de uitvoering)
■■ grote mate van stabiliteit door de robuuste frameconstructie
■■ zwaar te belasten oppervlakken: zijkanten en bodem van verzinkt staalplaat,  
corpus met beschermrandprofielen
■■ gereedschap en materiaal is door de afdichtingsrubbers tegen spatwater  
beschermd
■■ bescherming tegen diefstal van de goederen door robuuste sloten
■■ pootjes garanderen bescherming tegen waterplassen in de laadbak
■■ optimale organisatie van de bergruimte door uitbreiding met  
vario-systeemcomponenten
■■ crashtest gekeurd overeenkomstig ECE R44
■■ individuele configuratie als alternatief voor complete varianten mogelijk
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bottTainer met rolluiken

Afb. Afmetingen 
bxdxh mm

Voorzien van Artikelnr.

A 1365 x 710 x   910 bottBoxen-plank met bottBoxen 600 21 011.51M

1.365 x 710 x   910 leeg 600 21 010.51M

C 1.365 x 710 x 1.060 bottBoxen-plank met bottBoxen 600 21 007.51M

D 1.365 x 710 x 1.060 3 laden, 2 bakken, bottBoxen-plank met bottBoxen (1x 1-4-165; 4x 2-5-165) 600 21 008.51M

E 1.365 x 710 x 1.060 6 laden, klepbodem, bottBoxen-plank met bottBoxen (1x 1-4-165; 4x 2-5-165) 600 21 009.51M
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A D

C E

■■ weersbestendige en afsluitbare rolluiken van robuust aluminium

■■ snelle toegang tot de volledige ruimte

■■ bottTainer met een hoogte van 910 mm, geschikt voor voertuigen 
met dekzeilopbouw op cabinehoogte

■■ diverse vulmogelijkheden met bott vario-systeemcomponenten

■■ volledig uittrekbare schuifladen, belastbaar tot 40 kg
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bottTainer met klapdeksel 

Uitwendige afmetingen
bxdxh mm

Inwendige afmetingen
bxdxh mm

Draagvermogen 
kg

Gewicht 
kg

Artikelnr.

1.750 x 650 x 760 1.610 x 545 x 670 200 63 600 20 001.51M

1.930 x 650 x 760 1.790 x 545 x 670 200 69 600 20 002.51M

bottTainer met klapdeksel en tussenvloer

Uitwendige afmetingen
bxdxh mm

Inwendige afmetingen
bxdxh mm

Draagvermogen 
kg

Gewicht 
kg

Artikelnr.

1.750 x 650 x 760 1.610 x 545 x (290 + 370) 300 71 600 20 003.51M

1.930 x 650 x 760 1.790 x 545 x (290 + 370) 300 77 600 20 004.51M
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■■ deksel van slipbestendige geribbelde aluminium plaat

■■ gasveer voor het veilig openhouden van het deksel

■■ door de tweevoudige vergrendeling met robuuste sloten worden de 
te transporteren goederen veilig opgeborgen

■■ deksel van slipbestendige geribbelde aluminium plaat

■■ voorzien van 2-delige, uitneembare tussenvloer

■■ gasveer voor het veilig openhouden van het deksel

■■ door de tweevoudige vergrendeling met robuuste sloten worden de 
te transporteren goederen veilig opgeborgen
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bottTainer met tussenvloer en deur

■■ deksel van slipbestendige geribbelde aluminium plaat

■■ deuren aan de zijkant, naar keuze links, rechts of aan beide kanten

■■ voorzien van 2-delige tussenvloer

■■ gasveer voor het veilig openhouden van het deksel

■■ door de tweevoudige vergrendeling met robuuste sloten worden de 
te transporteren goederen veilig opgeborgen

Artikelnr.

630 01 110.98V

voor bottTainer Afm. dxh mm Artikelnr.

Aflegbak 341 x 583 x 92 600 20 024.51

Assortiment met 
13 onderdelenboxen

325 x 525 630 20 192.36

Uitwendige afmetingen
bxdxh mm

Inwendige afmetingen
bxdxh mm

Positie deuren Draagvermogen 
kg

Gewicht 
kg

Artikelnr.

1.750 x 650 x 760 1.610 x 545 x (290 + 370) aan beide kanten 300 77 600 20 007.51M

1.930 x 650 x 760 1.790 x 545 x (290 + 370) aan beide kanten 300 83 600 20 008.51M

1.750 x 650 x 760 1.610 x 545 x (290 + 370) links- of rechts* 300 74 600 20 005.51M

1.930 x 650 x 760 1.790 x 545 x (290 + 370) links- of rechts* 300 80 600 20 006.51M
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Vulmogelijkheden voor bottTainer met tussenvloer

Voorzien van * Fronthoogte lade
mm

Draagvermogen
kg

Diepte 
mm

Artikelnr.

1 schuiflade 1 x 300 mm
40 540 600 20 011.19M

50 795 600 20 014.19M

2 schuifladen 1x 125/1x 175 mm
40 540 600 20 012.19M

50 795 600 20 015.19M

3 schuifladen 3 x 100 mm
40 540 600 20 013.19M

50 795 600 20 016.19M

1 varioSort, 1 varioSafe hoogte L - 440 600 20 017.19M

* plaatsing van de lades naar keuze links of rechts. A.u.b. in de opdracht aangeven.
(Bij een bottTainer met een breedte van 1.750 mm is maximaal de combinatie van 1 x systeemdiepte 795 mm en 1 x systeemdiepte 540 mm mogelijk).

scheidingswand bottTainer aflegbak
■■ voor bottTainer met tussenvloer

■■ scheidingswand voor het 
positioneren boven de 
tussenvloer

■■ aflegbak om op te hangen

■■ vastzetten via deksel 
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bottTainer kraanogen

Artikelnr.

900 99 590.63

■■ 4 kraanogen 
voor snel mobiel transport

■■ gemoffeld

■■ kleur: diepzwart (RAL 9005)

■■ incl. bevestigingsmateriaal

 bottTainer voet geschikt voor vorkheftruck

voor bottTainer Afmetingen 
dxh mm

Artikelnr.

met deksel 650 x 130 600 20 018.51M

met rolluiken 710 x 130 600 21 006.51M

■■ voet geschikt voor vorkheftruck voor een 
snel mobiel transport

■■ verzinkt

■■ incl. bevestigingsset
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■■ compacte transportbox voor alle gangbare pick-up modellen

■■ deksel van slipbestendige geribbelde aluminium plaat

■■ gasveer voor het veilig openhouden van het deksel

■■ door de robuuste sloten worden de te transporteren goederen veilig 
opgeborgen

bottTainer voor pick-ups

Uitwendige afmetingen
bxdxh mm

Inwendige afmetingen
bxdxh mm

Draagvermogen 
kg

Gewicht 
kg

Artikelnr.

1.030 x 650 x 600 930 x 545 x 510 200 38 600 20 009.51M

bottTainer met deuren en tussenvloer

■■ deksel van slipbestendige geribbelde aluminium plaat

■■ mogelijke uitvoeringen: 
links en rechts met telkens 1 hoge deur c.q. 2 boven elkaar liggende 
deuren met stevige sloten

■■ vastgeschroefde tussenvloer tussen de niveaus

■■ bovenste deur kan ook bij een gesloten klep worden geopend

■■ onderste vak kan als optie worden voorzien van laden

Uitwendige afmetingen
bxdxh mm

Uitvoering Inwendige afmetingen
bxdxh mm

Draagvermogen 
kg

Gewicht 
kg

Artikelnr.

1.750 x 630 x 1.130 4 deuren 1.610 x 545 x (440 + 590) 300   99 600 22 001.51M

1.930 x 630 x 1.130 4 deuren 1.790 x 545 x (440 + 590) 300 106 600 22 002.51M

1.750 x 630 x 1.130 2 deuren 1.610 x 545 x (440 + 590) 300   98 600 22 003.51M

1.930 x 630 x 1.130 2 deuren 1.790 x 545 x (440 + 590) 300 105 600 22 004.51M

Set laden* Afmetingen hxd mm Artikelnr.

Normale belasting 40 kg 1 x 175 x 540/1 x 300 x 540 600 22 011.19M

Zware belasting 50 kg 1 x 175 x 795/1 x 300 x 795 600 22 012.19M
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Uitwendige afmetingen
bxdxh mm

Artikelnr.

1.700 - 2.136 x 622 x 382 600 20 029.98V

Bevestigingsmateriaal 900 99 667

■■ voor montage op een open laadbak en een snelle en eenvoudige 
ladingzekering

■■  voor het transport van scheppen, bezems en ander gereedschap

■■  breedte variabel instelbaar van 1.700 - 2.136 mm,  
dus geschikt voor vrijwel alle open laadbakken

■■  robuuste constructie van weerbestendig geribbeld aluminium wordt 
aan de zijkant door middel van de klep gesloten

bott opbergvak voor open laadbak

■■ ter beveiliging van de lading in de open laadbak

■■ bijzonder geschikt voor losse en onhandige transportgoederen

■■ diefstalbeveiliging door middel van ondoorzichtig dekkleed

■■ getest conform VDI 2700

■■ belastbaar tot 200 daN

■■ kleur: antracietgrijs

■■ 4 bandafmetingen voor alle gangbare open laadbakken

■■ incl. sjorogen voor de klep

Spanbanden voor voertuigen met open laadbak

Lengte van laadbak
mm

Maat/  
uitvoering

Artikelnr.

2.100 - 2.650 S 626 27 015.19V

2.650 - 3.200 M 626 27 016.19V

3.200 - 3.750 L 626 27 017.19V

3.750 - 4.300 XL 626 27 018.19V
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