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ALSAP – hliníkové boxy a bedny na nářadí

Nově přidaný produkt do výroby ALSAP – 
bedny na nářadí za kabinu vozidla. Vhodné 
řešení pro malé sklápěče a valníky s možností 
vlastního rozvržení vnitřního prostoru.

Bedny jsou vyráběné na zakázku dle 
doporučených rozměrů uvedených v tabulce. 
Možnost dveří na jedné i na druhé straně. 
Zajištění se řeší klasickým zapuštěným 
zámkem s uzamykatelnou vložkou a gumovým 
těsněním. Dalším rozšířením je možnost  
roletového systému pro snadnější a rychlejší 
obsluhu.

Bedny jsou vyráběné z hliníkových 
bočnicových profilů Wave, které zaručují 
tuhost, stabilitu a dlouhou životnost. Na přání 
zákazníka je možné zvolit jakoukoliv barvu ze 
vzorníku RAL (práškový lak).
V podlahové části jsou výztuhy pro 
přišroubování k pomocného rámu. Je 
doporučeno bedny vybavit policemi pro 
zvýšení tuhosti a přehlednosti ukládaného 
nářadí. 

Pokud není bedna připevněna k přednímu 
čelu (např. u sklápěče) je vhodné výši bedny 
zpevnit výztuhou z vnější strany.

Bedny na nářadí za kabinu vozidla



ALSAP – hliníkové boxy a bedny na nářadí

A 
mm

B 
mm

C 
mm

685 560 1730

1020 790 1960

1485 1020 2100

1885  

Uvedené rozměry ve sloupcí A, B, C jsou základní řady, které lze různě 
zkombinovat, dle potřeby zákazníka. 
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 BAWER – Retrocab Evolution

EVOLUTION RetroCab je nový typ bedny za kabinu. 
Nová technologie výroby snižuje hmotnost a udržuje 
stejnou kvalitu jako kdykoli předtím.

• Inovativní svařovací systém
• Nový výrobní systém
• Redukce hmotnosti
• Vysoká mechanická odolnost
• Lakování na požádání

Retrocab Evolution
Kód 
ZN + bílý lak

Kód 
Hliník

mm 
L × H × D

E2 610 E4 610 600 × 900 × 1900

E2 615 E4 615 600 × 1290 × 1900

E2 620 E4 620 600 × 1450 × 1900

E2 630 / 54E2630* E4 630 600 × 900 × 2000

E2 635 E4 635 600 × 1290 × 2000

E2 640 / 54E2640* E4 640 600 × 1450 × 2000

*Standardně skladem. www.alsap.cz/bedny-na-naradi-za-kabinu-c669/


