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Modul-System

Som kunde hos Modul-System kan du være sikker på, at du har
foretaget et klogt valg. Vi har mere end 40 års brancheerfaring
og har arbejdet med vores sikkerhedsprogram i mange år. I dag
benytter vi nogle af verdens mest velrenommerede sikkerhedscentre
til udførelse af kollisionstester, bl.a. Volvo Cars Safety Centre.
Men erfaring er ikke nok. Vores evne til at være fremadtænkende
samtidig med at vi tager tid til at forstå alle vores kunders behov, er
lige vigtigt. For hvert af vores udviklingsprojekter rådfører vi os i fora,
både med kunder og slutbrugere, hvilket gør det muligt for os at
skabe innovative nye produkter.

Kvalitetsbevidst til mindste detalje
Vores produkter er i overensstemmelse med den europæiske
standard TÜV. Gennem ISO 9001 certificering kan vi sikre kvalitet
i hvert trin, fra udvikling og produktion til salg, kundeservice og
levering. Dette gør det muligt for os at tilbyde en 36 måneders
garanti på alle produkter vi selv producerer. Desuden har vi også
den hurtigste og mest pålidelige levering i branchen.

Modul-System Service Center
I flere år har vi haft et veletableret og bredt netværk af servicecentre
i hele Europa. Hvert Service Center er en autoriseret forhandler
med den nødvendige erfaring til at imødekomme dine behov, da
deres personale har en komplet indsigt i vores produkter og ved
hvordan de skal installeres i dit køretøj. De kan også levere væg og
gulvbeklædning, elektronik og tilbehør som belysning,
lastbefæstigelse og tagbokse.
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Daily 9 & 10.8 m (L2 H1/H2) 20143

20100230

2997 mm

324 mm

1296 mm

64.2

20100231

1674 mm

324 mm

1296 mm

54.0

20100232

2797 mm

324 mm

1350 mm

86.3

20100218

1512 mm

486 mm

1404 mm

81.3

Inkluderet i indretningsforslagen:
•
•
•
•

20100234

2970 mm

324 mm

1350 mm

111.7

Kuglelejer til skuffer
Gummimåtter til hylder
Skumplastforing til udtræksskuffe
Monteringssæt til indretning
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Daily 12 & 13.4 m3 (L3 H2/H3) 2014-

20100264

3159 mm

324 mm

1296 mm

66.2

20100246

1809 mm

324 mm

1188 mm

53.2

20100266

3159 mm

324 mm

1350 mm

89.7

20100287

1998 mm

486 mm

1404 mm

111.3

Inkluderet i indretningsforslagen:
•
•
•
•

20100268

3132 mm

324 mm

1350 mm

107.1

Kuglelejer til skuffer
Gummimåtter til hylder
Skumplastforing til udtræksskuffe
Monteringssæt til indretning

Det sikre valg
Vores indretningsløsninger fremstilles på vores egen fabrik i Sverige. Produkterne fremstilles med nogle
af de mest avancered fremstillingsteknologier i Europa, og fremstillingsprocesserne opfylder kravene i
ISO 9001-certificeringen og er også i overensstemmelse med den europæiske TÜV-standard.
Sikkerhed og kvalitet er altafgørende for Modul-System. Vi investerer meget tid og energi i at udvikle
innovative, nye produkter og derefter udføre skrappe tests for at sikre, at slutproduktet har den højest
mulige kvalitet. Dette omfatter laboratorie-, belastnings- og vibrationstests, hvor vi simulerer virkelig brug
(3D), samt holdbarhedstests, hvor vi reproducerer hele produktets livscyklus og sikrer, at produkterne
er konstrueret til at kunne holde til de barske betingelser, som køretøjet og ombygningen nogle gange
udsættes for.
Som en del af Modul-Systems indsats for sikkerheden foretages der omfattende kollisionstests på
særlige forskningsfaciliteter. Testen kaldes ECE R17-07 og benytter en tyngdeacceleration på 20 g
i 30 ms. Denne test er identisk med DIN 75410-2-testen i alle væsentlige henseender og svarer til et
sammenstød med en hastighed på ca. 50 km/t.

Exempler på tilbehør

Indstigningshåndtag
Art. No. 50014-03

Laststop
Art. No. 50250-03

Kit med værktøjsholder
Art. No. 10848 (15 st)
Art. No. 10849 (30 st)
Art. No. 10850 (50 st)

Mobil-Box
Art. No. 10566, bredde 486 mm (lav)
Art. No. 10563, bredde 486 mm (medium)

Opbevaringsholder til Mobil-Box
Art. No. 50230-03

Befæstigelsesøje til T-not
Art. No. 50025-03

Lofts- og arbejdsbelysning
Art. No: 19701-03 - 324 mm
Art. No: 19702-03 - 648 mm

Befæstigelse med strammer, smalt bånd
2.0 m (2 st) Art. No. 11722

Befæstigelse med strammer, 4.5 m
Art. No. 11716

Modul-Box 324 x 324 mm, Art. No. 10487-03
Skilleplader, bredde 324 mm, Art. No. 10488-03
Frontglas, bredde 324 mm, Art. No. 10489-03
Håndtag, bredde 324 mm, Art. No. 10490-03

Modul-Box 162 x 324 mm, Art. No. 10480-03
Modul-Box 162 x 486 mm, Art. No. 10481-03
Skilleplader, bredde 162 mm, Art. No. 10482-03
Frontglas, bredde 162 mm, Art. No. 10483-03

Indsats
For 108 mm skuffehøjde, Art. No. 10530-03*
For 108 mm skuffehøjde, Art. No. 10533-03**
For 162/216 mm skuffehøjde, Art. No. 10535-03***
162 mm bredde, 324 mm dybde, **324 mm bredde, 486 mm dybde,

*

324 mm bredde, 324 mm dybde.

***
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