
BILINNREDNING
Volkswagen Nyttekjøretøy



Alt fra en leverandør -   
mange fordeler for deg!
Sikkerhet
Når du investerer i bilinnredning fra 
Würth, kan du og dine passasjerer være 
helt trygge. Würth Bilinnredning er nøye 
kollisjontestet og godkjent i henhold til 
DEKRA.

Würth Bilinnredning er produsert for 
å tåle store påkjenninger og tung 
 belastning. Würth Bilinnredning utvikler 
nye og smarte løsninger for at du, på en 
sikker og enkel måte, skal kunne sikre 
 kjøretøyets last.

Kvalitet
Würth Bilinnredning er utviklet og 
 produseres av Würth Group i Tyskland. 
Vår bilinnredning er sikker, fleksibel og 
av høy kvalitet. 

Alle detaljer er nøye planlagt og 
 gjennomtenkt. Eksakte mål, høy kvalitet 
på råmaterialet, og nøysom produksjon, 
gir millimeter tilpasning, og garanterer en 
bilinnredning som fungerer - lenge! Det er 
høy standard på Würth Bilinnredning. 

Hver skuffemodul er utrustet med kule-
lager og et patentert låssystem som 
gjør at skuffene holder seg lukket når 
 kjøretøyet er i bevegelse. Antisklimatter er 
standard for alle skuffer og hyller. 

Würth Bilinnredning er kvalitetssikret av 
TÜV og kvalitetssertifisert i henhold til 
ISO:9001.

Totalløsning
Vi kan levere komplett innredning med innhold. Vårt forbruksmateriell og 
 nødvendig maskiner er skreddersydd til å passe alle våre innredningsløsninger. 
Dette er med på å holde ordren og system i din varebil.

I denne brosjyren gir vi deg forslag til løsninger på Würth Bilinnredning til din 
varebil. Vi tilbyr også skreddersydd løsning etter ditt ønske.

V³-systemet
En kombinasjon av aluminium, stål og plast for maksimal individualitet og lav vekt
V³ innredningen tilpasses helt ned i den minste detalj og utnytter den begrensede 
plassen i varerommet optimalt. Den høye graden av fleksibilitet gjøres mulig med 
fem standard bredder, tre dybder og en 30 mm vertikal adapterplate. 

Den intelligente kombinasjonen av aluminium, stål og plast reduserer vekten, som 
igjen har en positiv innvirkning på blant annet drivstoffkostnaden.

Kundestøtte og 3D-planlegging med høy grad av 
 bransjekunnskap
Bransjekunnskapen til Würths konsulenter kombinert med vår avanserte 
 planleggingsprogramvare muliggjør rask, enkel og skreddersydd planlegging 
av bilinnredningen. Vi bruker 3D-planlegging for å visualisere spesifikasjonene 
nøyaktig, slik at du får et klart bilde av din fremtidige innredningsløsning.
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Eksempler på bilinnredning til Volkswagen Nyttekjøretøy
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VOLKSWAGEN CADDY (kort) 

VVS innredning - Standard
Innredning for liten varebil med behov for å ha med seg det 
mest nødvendige av verktøy, deler og forbruksmateriell. 
• Reolene dekker størstedelen av langsiden på varerommet og monteres på venstre side
• Uttrekkbar arbeidsbenk med kvalitetsskrustikke som kan låses i ønsket vinkel
• 2 store skuffer, 1 stor sortimentskoffert på uttrekkskinner, hyller med og uten frontklaff
• Surreskinner og festestropper for gassflasker på reolens endevegg

Mål reol: lengde 1112 x høyde 980 x dybde 380 mm
Materiale: Aluminium
Vekt: 70 kg

Art.nr. 0963 941 200

Elektriker innredning - Standard
Innredning for elektrikere og serviceteknikere med behov for å ha 
med seg det mest nødvendige av verktøy, deler og forbruksmateriell. 
• Reolene dekker størstedelen av langsiden på varerommet og kan monteres på venstre   
  eller høyre side etter ønske
• 2 store sortimentskofferter på uttrekkskinner, hyller med og uten frontklaff
• Nedfellbar klaff på undermodul over hjulbuen

Mål reol: lengde 1946 x høyde 980 x dybde 380 mm
Materiale: Aluminium
Vekt: 31 kg

Art.nr. 0963 941 194

Service innredning - Standard
Innredning for varierte serviceoppgaver med plass for det mest nødvendige av 
verktøy, deler og  forbruksmateriell. 
• Reolen dekker størstedelen av langsiden på varerommet og monteres på venstre side
• Uttrekkbar arbeidsbenk med kvalitetsskrustikke som kan låses i ønsket vinkel
• 1 stor skuff, 1 stor sortimentskoffert på uttrekkskinner, hyller med frontklaff
• Lang topphylle

Mål reol: lengde 1112 x høyde 980 x dybde 380 mm
Material: Aluminium
Vekt: 65 kg

Art.nr. 0963 941 205

Akselavstand: 2682 mm
Lengde: 4408 mm
Høyde: 1860 mm
Maks volum i vare/passasjerrom: 3200 l
Lengde, varerom: 1781 mm
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VVS innredning – Beste Praksis
Innredning for liten varebil med behov for å ha med seg verktøy, 
deler og forbruksmateriell. 
• Reolene dekker størstedelen av langsiden på varerommet og monteres på venstre side
• Uttrekkbar arbeidsbenk med kvalitetsskrustikke som kan låses i ønsket vinkel
• 2 store skuffer, 2 lavere skuffer, 1 stor sortimentskoffert på uttrekkskinner samt topphylle
• Surreskinner og festestropper for gassflasker på reolens endevegg

Mål reol: lengde 1112 x høyde 980 x dybde 380 mm
Material: Aluminium
Vekt: 73 kg

Art.nr. 0963 941 201

Elektriker innredning – Beste Praksis
Innredning velegnet for elektrikere og serviceteknikere med behov for å 
ha med seg det mest nødvendige av verktøy, deler og  forbruksmateriell. 
• Reolene dekker størstedelen av langsiden på varerommet og kan monteres på venstre  
  eller høyre side etter ønske
• 2 store sortimentskofferter på uttrekkskinner, romslig skuff samt oppbevaring i hyller
• Nedfellbar klaff på undermodul over hjulbuen

Mål reol: lengde 1112 x høyde 980 x dybde 380 mm
Materiale: Aluminium
Vekt: 33 kg

Art.nr. 0963 941 195

Service innredning – Beste Praksis
Innredning for varierte serviceoppgaver med plass for 
mye verktøy, deler og forbruksmateriell. 
• Reolen dekker størstedelen av langsiden på varerommet og monteres på venstre side
• Uttrekkbar arbeidsbenk med kvalitetsskrustikke som kan låses i ønsket vinkel
• 2 store skuffer, 2 store sortimentskofferter på uttrekkskinner
• Lang topphylle

Mål reol: lengde 1112 x høyde 980 x dybde 380 mm
Materiale: Aluminium
Vekt: 71 kg

Art.nr. 0963 941 210

Dobbeltgulv – Bunnskuffløsning - kort
Plassbesparende løsning for frakt og oppbevaring av verktøy, 
utstyr og materialer under gulvet i kjøretøyet. 
• Andre innredningsmoduler kan monteres over toppgulvet
• Skuffer kan trekkes ut i hele sin lengde
• Lasteevne pr. skuff: 75 kg

Art.nr. 0963 641 686  
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VOLKSWAGEN CADDY MAXI (lang)

Akselavstand: 3006 mm 
Lengde: 4878 mm
Høyde: 1872 mm
Maks volum i vare/passasjerrom: 4200 l
Lengde, varerom: 2250 mm

Reolmodul – VMBNOR01
Innredning for liten varebil med behov for å ha med seg det 
mest nødvendige av verktøy, deler og forbruksmateriell. 
• Reolen passer mellom side- og bakdør. Passer både venstre og høyre side
• Undermodul med frontklaff, 2 skuffer, hylle og topphylle med skillevegger

Mål reol: lengde 1112 x høyde 980 x dybde 382 mm
Materiale: Aluminium
Vekt: 28,7 kg

Art.nr. 1963 560 999

Reolmodul – VMBW04
Innredning for liten varebil med behov for å ha med seg det mest 
nødvendige av verktøy, deler og forbruksmateriell. 
• Reolen passer mellom side- og bakdør
• Monteres på høyre side i varerommet
• Uttrekkbar arbeidsbenk med kvalitetsskrustikke undermodul med frontklaff,     
  4 skuffer, kofferthylle med uttrekk, topphylle med skillevegger

Mål reol: lengde 1112 x høyde 980 x dybde 382 mm
Materiale: Aluminium
Vekt: 63,7 kg

Art.nr. 0963 560 454

VVS innredning - Standard
Innredning for liten varebil med behov for å ha med seg det mest 
nødvendige av verktøy, deler og forbruksmateriell. 
• Reolen dekker størstedelen av langsiden på varerommet og monteres på venstre side
• Uttrekkbar arbeidsbenk med kvalitetsskrustikke som kan låses i ønsket vinkel
• 2 store skuffer, 1 stor sortimentskoffert på uttrekkskinner, hyller med og uten frontklaff
• Surreskinner og festestropper for gassflasker på reolens endevegg

Mål reol: lengde 1112 x høyde 980 x dybde 380 mm
Materiale: Aluminium
Vekt: 70 kg

Art.nr. 0963 941 200
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Elektriker innredning - Standard
Innredning for elektrikere og serviceteknikere med behov for å ha med 
seg det mest nødvendige av verktøy, deler og forbruksmateriell. 
• Reolen dekker størstedelen av langsiden på varerommet og kan monteres   
  på venstre eller høyre side etter ønske
• 2 store sortimentskofferter på uttrekkskinner, hyller med og uten frontklaff
• Nedfellbar klaff på undermodul over hjulbuen

Mål reol: lengde 1946 x høyde 980 x dybde 380 mm
Materiale: Aluminium
Vekt: 31 kg

Art.nr. 0963 941 194

Service innredning - Standard
Innredning for varierte serviceoppgaver med plass for det mest nødvendige 
av verktøy, deler og forbruksmateriell. 
• Reolen dekker størstedelen av langsiden på varerommet og monteres på venstre side
• Uttrekkbar arbeidsbenk med kvalitetsskrustikke som kan låses i ønsket vinkel
• 1 stor skuff, 1 stor sortimentskoffert på uttrekkskinner, hyller med frontklaff
• Lang topphylle

Mål reol: lengde 1112 x høyde 980 x dybde 380 mm
Material: Aluminium
Vekt: 65 kg

Art.nr. 0963 941 205

Varebilinnredning med skuffer og hyller
Lett og romslig reol som passer i de fleste varebiler. 
• Plass til koffert og utstyr i undermodul
• 3 skuffer og 3 hylleplasser

Mål reol: lengde 1112 x høyde 980 x dybde 380 mm
Material: Aluminium
Vekt: 51 kg

Art.nr. 0963 941 212

Dobbeltgulv – Bunnskuffløsning - lang
Plassbesparende løsning for frakt og oppbevaring av verktøy, 
utstyr og materialer under gulvet i kjøretøyet. 
• Andre innredningsmoduler kan monteres over toppgulvet
• Skuffer kan trekkes ut i hele sin lengde
• Lasteevne pr. skuff: 75 kg

Art.nr. 0963 641 687 
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Akselavstand: 3000 mm
Lengde:  4904 mm
Høyde: 1990 mm
Maks volum i vare/passasjerrom: 5800 l
Lengde, varerom: 2572 mm

VOLKSWAGEN TRANSPORTER (kort)

Reolmodul – VMBNOR01
Innredning for varebil med behov for å ha med seg det mest 
nødvendige av verktøy, deler og forbruksmateriell. 
• Reolen passer mellom side- og bakdør. Passer både venstre og høyre side
• Undermodul med frontklaff, 2 skuffer, hylle og topphylle med skillevegger

Mål reol: lengde 1112 x høyde 980 x dybde 382 mm
Materiale: Aluminium
Vekt: 28,7 kg

Art.nr. 1963 560 999

Reolmodul – VMBW04
Innredning for varebil med behov for å ha med seg det mest 
nødvendige av verktøy, deler og forbruksmateriell. 
• Reolen passer mellom side- og bakdør. Monteres på høyre side i varerommet
• Uttrekkbar arbeidsbenk med kvalitetsskrustikke, undermodul med frontklaff, 4 skuffer,   
  kofferthylle med uttrekk, topphylle med skillevegger

Mål reol: lengde 1112 x høyde 980 x dybde 382 mm
Materiale: Aluminium
Vekt: 63,7 kg

Art.nr. 0963 560 454
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VVS innredning – Standard
Innredning for mellomstor varebil med behov for å ha med seg det mest nødven-
dige av verktøy, deler og forbruksmateriell. 
• Reolene dekker størstedelen av langsiden på varerommet og monteres på venstre side
• Uttrekkbar arbeidsbenk med kvalitetsskrustikke som kan låses i ønsket vinkel
• 2 store skuffer, 1 stor sortimentskofferter på uttrekkskinner, hyller med og uten klaff front 
• Surreskinner og festestropper for gassflasker på reolens endevegg

Mål reol: lengde 1112 x høyde 980 x dybde 380 mm
Materiale: Aluminium
Vekt: 70 kg

Art.nr. 0963 941 198

Elektriker innredning – Standard
Innredningen er beregnet for elektrikere og serviceteknikere med behov 
for å ha med seg et godt utvalg av verktøy, deler og forbruksmateriell. 
• Reolene dekker hele langsiden på varerommet og kan monteres på venstre    
 eller høyre side etter ønske
• Den forreste delen kan monteres slik at hyller vender ut i sidedør
• 2 store sortimentskofferter på uttrekkskinner, skuff og rikelig med hylleplass
• Nedfellbar klaff på undermodul over hjulbuen

Mål reol: lengde 1946 x høyde 980 x dybde 380 mm
Materiale: Aluminium
Vekt: 48 kg

Art.nr. 0963 941 196

Snekker innredning – Standard
Romslig innredning med plass for verktøy og kofferter. 
• Mye hylleplass med og uten lagerbokser, samt plass til verktøykofferter i   
  undermodulen foran
• I biler med skyvedør på venstre side kan verktøykoffertene tas ut gjennom  
  sidedøren

Mål reol: lengde 1946 x høyde 1160 x 380 mm
Materiale: Aluminium
Vekt: 34 kg

Art.nr.0963 941 204

Dobbeltgulv – Bunnskuffløsning - lang
Plassbesparende løsning for frakt og oppbevaring av verktøy, 
utstyr og materialer under gulvet i kjøretøyet. 
• Andre innredningsmoduler kan monteres over toppgulvet
• Skuffer kan trekkes ut i hele sin lengde
• Lasteevne pr. skuff: 75 kg

Art.nr. 0963 641 687 
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volkswagen transporter (lang)

Reolmodul – VMBNOR01
Innredning for varebil med behov for å ha med seg det mest 
nødvendige av verktøy, deler og forbruksmateriell. 
• Reolen passer mellom side- og bakdør. Passer både venstre og høyre side
• Undermodul med frontklaff, 2 skuffer, hylle og topphylle med skillevegger

Mål reol: lengde 1112 x høyde 980 x dybde 382 mm
Materiale: Aluminium
Vekt: 28,7 kg

Art.nr. 1963 560 999

Reolmodul – VMBW04
Innredning for varebil med behov for å ha med seg det mest 
nødvendige av verktøy, deler og forbruksmateriell. 
• Reolen passer mellom side- og bakdør. Monteres på høyre side i varerommet
• Uttrekkbar arbeidsbenk med kvalitetsskrustikke, undermodul med frontklaff, 4 skuffer,   
  kofferthylle med uttrekk, topphylle med skillevegger

Mål reol: lengde 1112 x høyde 980 x dybde 382 mm
Materiale: Aluminium
Vekt: 63,7 kg

Art.nr. 0963 560 454

VVS innredning – Beste Praksis
Innredning for VVS biler med behov for å ha med seg mye verktøy, 
deler og forbruksmateriell. 
• Reolene dekker hele siden av varerommet i mellomstore biler
• Uttrekkbar arbeidsbenk med kvalitetsskrustikke som kan låses i ønsket vinkel
• 2 store skuffer, 4 medium skuffer, 1 ekstra stor sortimentskoffert på uttrekkskinner   
  samt topphylle

Mål reol: lengde 1946 x høyde 920 x dybde 380 mm.
Materiale: Aluminium
Vekt: 97 kg

Art.nr. 0963 941 206

Akselavstand: 3400 mm
Lengde: 5304 mm
Høyde: 1990 mm
Maks volum i vare/passasjerrom: 6700 l
Lengde, varerom: 2975 mm



11WÜRTH BILINNREDNING

Service innredning – Beste Praksis
Innredning for varierte serviceoppgaver, rikelig med plass for verktøy, 
deler og forbruksmateriell. Reolen dekker hele langsiden på varerommet 
og  monteres på venstre side. 
• Uttrekkbar arbeidsbenk med kvalitetsskrustikke som kan låses i ønsket vinkel
• 2 ekstra brede skuffer, hylle med lagerbokser samt hyller og plass for verktøykofferter fremre del
• Langgodshylle øverst

Mål reol: lengde 1946 x høyde 1090 x dybde 380 mm
Materiale: Aluminium
Vekt: 105 kg

Art.nr. 0963 941 217

Snekker innredning – Standard
Romslig innredning med plass for verktøy og kofferter. 
• Mye hylleplass med og uten lagerbokser, samt plass til verktøykofferter i undermodulen foran
• I biler med skyvedør på venstre side kan verktøykoffertene tas ut gjennom sidedøren

Mål reol: lengde 1946 x høyde 1160 x dybde 380 mm
Materiale: Aluminium
Vekt: 34 kg

Art.nr. 0963 941 204

Elektriker innredning – Standard
Innredningen er beregnet for elektrikere og serviceteknikere med behov 
for å ha med seg et godt utvalg av verktøy, deler og forbruksmateriell. 
• Reolene dekker hele langsiden på varerommet og kan monteres på venstre eller høyre side etter ønske
• Den forreste delen kan monteres slik at hyller vender ut i sidedør
• 2 store sortimentskofferter på uttrekkskinner, skuff og rikelig med hylleplass
• Nedfellbar klaff på undermodul over hjulbuen

Mål reol: lengde 1946 x høyde 980 x dybde 380 mm
Materiale: Aluminium
Vekt: 48 kg

Art.nr. 0963 941 196

Dobbeltgulv – Bunnskuffløsning - lang
Plassbesparende løsning for frakt og oppbevaring av verktøy, utstyr og materialer 
under gulvet i kjøretøyet. 
• Andre innredningsmoduler kan monteres over toppgulvet
• Skuffer kan trekkes ut i hele sin lengde
• Lasteevne pr. skuff: 75 kg

Art.nr. 0963 641 687 
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Reolmodul innholdende:
• Undermodul med aluminium front 
• Undermodul - åpen
• 6 aluminium hyller
• 2 aluminium topphyller 
Mål: (B x H x D):
1112 + 834 x 1400 x 382 mm
Vekt: 45.3 kg

Art. nr. 0963 560 432
Art. nr. 0963 560 433

Reolmodul - VMB464
• 1x undermodul med aluminiumsklaff
• 1x aluminiumskuff med gummimatter
• 1x oppbevaringshylle, aluminium,   
  med skilleplater og gummimatte
• 1x utrekkbar kofferthylle for Systemkoffert  
  8.4.1 (koff. ikke inkl.)
• 1x hylle med aluminiumklaff
• 1x topphylle, aluminium med skilleplate  
  og gummimatte
• 1x monteringsett
Mål (BxHxD): 1390 x 1130 x 382 mm
Vekt: 39,5 kg
Art. nr. 0963 560 464

volkswagen crafter l3/l4/l5  

Modul VMBW03
• 1 undermodul med fastspenningskinne og    
  integrert utskyvbar arbeidsbenk inkl. skruestikke   
  og  dreieskive
• 1 oppbevaringshylle med aluminiumfront
• 1 modul med tre skuffer som åpnes  fremover   
  mot sidedør
• 1 oppbevaringshylle med skillepanel og    
  antisklimatte
• 1 hylle med 7 oppbevaringsbokser str. 1
• 1 topphylle med inndeling og antisklimatte
• 1 festesett
Mål (B x H x D): 1390/1580  x 1310 x 382 mm 
Vekt: 81 kg

Art. nr. 0963 560 453

L3H2 L3H3 L4H3 L4H4 L5H3 L5H4 e-Crafter

Akselavstand 3640 mm 3640 mm 4490 mm 4490 mm 4490 mm 4490 mm 3640 mm

Lengde 5986 mm 5986 mm 6836 mm 6836 mm 7391 mm   7391 mm  5986 mm

Høyde 2845 mm 3080 mm 3080 mm 3288 mm 3080 mm   3288 mm   3055 mm



13WÜRTH BILINNREDNING

Reolmodul innholdende:
• Undermodul med aluminiumfront
• Undermodul - åpen
• 4 aluminium hyller
• 4 hyller med 16 lagerbokser
• 2 aluminium topphyller
Mål (B x H x D):
1112 + 834 x 1400 x 382 mm
Vekt: 58.3 kg

Art. nr. 0963 560 460

Art. nr. 0963 560 461

Reolmodul innholdende:
• 2 undermoduler med aluminiumfront
• 5 aluminium hyller
• 2 hyller med 10 lagerbokser
• 2 aluminium topphyller
Mål (B x H x D):
1112 + 1112 x 1400 x 382 mm
Vekt: 55.7 kg

Art. nr. 0963 560 460

Art. nr. 0963 560 432

Modul - VMB467
• 1 x undermodul med aluminiumpanel
• 1 x hylle, aluminium, med skilleplater   
  og gummimatte
• 1 x skuff, aluminium, med gummimatter
• 1 x utrekkbar kofferthylle for systemkoffert  
   8.4.1 (koff. ikke inkl.)
• 1 x hylle inkl. 6x bokser, str. 2
• 1 x arbeidsbenk av bøketre
• 1 x monteringsett
Mål (B x H x D): 1390 x 1070 x 382 mm 
Vekt: 45,8 kg

Art. nr. 0963 560 467

Modul VMB402
• 1 undermodul med aluminiumspanel
• 2 oppbevaringshyller i aluminium med    
  skillepaneler og antisklimatter
• 1 toppmodul i aluminium med skillepaneler  
  og antisklimatte
• 1 festesett
Mål (B x H x D): 1390 x 1130 x 382 mm 
Vekt: 20,4 kg

Art. nr. 0963 560 402

Modul VMB407 
• 1 undermodul med aluminumsvegg
• 1 oppbevaringshylle i aluminium med  
  skillepaneler og antisklimatter
• 1 hylle med 6 oppbevaringsbokser str. 2,  
  og 8 oppbevaringsbokser str. 3
• 2 toppmoduler i aluminium med skillepaneler  
  og antisklimatter
• 1 festesett
Mål (B x H x D): 1390 x 1160 x 382 mm 
Vekt: 26,3 kg

Art. nr. 0963 560 407
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Festeringer/holder
• Stroppefeste, for festeskinner
Art.nr. 0963 80 212

• Fastspenningssett for stroppefester 
Art.nr. 096380 961

• Veggholder, med krok
Art.nr. 0963 80 313 

tilbehør

Justerbare spennstenger 
LSS02 – sett à 4 stk stenger og skinner

• Høyde: 2050 mm
• Justerbar min/max; 1550-2050 mm
Art. nr. 0963 99  005

LSS03 – sett à 4stk stenger og skinner
• Høyde: 1750 mm
• Justerbar min/max; 1250-1750 mm
Art. nr. 0963 99  029

Festeskinner - m/flens
• Skinne, aluminium, lengde: 450 mm
Art.nr. 096380 202  

• Skinne, aluminium, lengde: 380 mm
Art.nr. 096380 203     

• Skinne, aluminium, lengde: 995 mm
Art.nr. 096380 245

• Skinne, aluminium, lengde: 1500 mm
Art.nr. 096380 246

• Skinne, aluminium, lengde: 2000 mm
Art.nr. 096380 247

Festeskinner - u/flens    
• Skinne, aluminium, lengde: 995 mm
Art.nr. 0963 80 265 (bilde)

• Skinne, aluminium, lengde: 1500 mm
Art.nr. 0963 80 266

• Skinne, aluminium, lengde: 2000 mm
Art.nr. 0963 80 267

Festeskinner - buet
Skinne, aluminium, lengde: 995 mm
Art.nr. 096380 250   (bilde)

• Skinne, aluminium, lengde: 1495 mm
Art.nr. 096380 251

• Skinne, aluminium, lengde: 2000 mm
Art.nr. 096380 252

Festeskinne – m/LED
• For takmontering i kjøretøyets varerom
• Fargetemp: 6500 k, lengde: 1000 mm
Art.nr. 0963 80 380   

Jekkestropper

• Jekkestropp for festeskinne, 1000 mm
Art.nr. 0963 80 204

• Jekkestropp for festeskinne, 2000 mm
Art.nr. 0963 80 206

• Jekkestropp for festeskinne, 4000 mm
Art.nr. 0963 80 208
• Jekkestropp aut. m/karabinkroker, 2000 mm 
Art.nr. 0963 80 325 (bilde)

Lastsikring – nett/overtrekk
• Nett, 1200 x 1800 mm    
 (maskebredde 150 x 150 mm) 
Art.nr. 096380 315  

• Nett, 1700 x 2300 mm    
 (maskebredde 101 x 104 mm) 
Art.nr. 096380 316

• Nett, 1170 x 1800 mm    
 (maskebredde 102 x 102 mm) 
Art.nr. 096380 317

• Nett, 730 x 1240 mm, m/4stk airl.fester  
 (maskebredde 45 x 45 mm) 
Art.nr. 0963 80 318 

• Nett, 730 x 1240 mm, m/4stk karab.kroker  
 (maskebredde 45 x 45 mm) 
Art.nr. 0963 80 319

• Lastsikring overtrekk, 670 x 900 mm
Art.nr. 0963 80 322  

• Lastsikring overtrekk, 900 x 900 mm
Art.nr. 0963 80 323
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Lastsikring – boks
• Sett med 26 deler
Art.nr. 0963 99 281  

Stigeholdere

• Innvendig stigeholder, enkel
Art.nr. 1963 300 097

• Utvendig stigeholder, Safe Clamp
Art.nr. 0963 83 741 

 

Gassflaskeholder
• For sikker transport av gassflasker. 
• Innhold: 2 stk aluminium festeskinner   
  m/kant, og 2 stk jekkestropper
Art.nr. 096380 205 

Slangeholdere
• Slangeholder, aluminium, h: 150 mm
Art.nr. 0963 80 980  

• Slangeholder, aluminium, h: 115 mm
Art.nr. 0963 80 981

• Slangeholder, aluminium, h: 88 mm
Art.nr. 0963 80 982 

Våtserviettholder
Dimensjon (B x H x D): 285 x 100 x 285 mm
Art. nr. 0963 80 839

Papirrullholder 
• Praktisk avruller med avrivningskant
Art. nr. 0963 99 074

Sprayboksholdere

• Holder med plass til 5 spraybokser
• Materiale: aluminium
Art.nr. 0963 80 818 

• Holder med plass til opptil 12 spraybokser 
• Materiale: skum
Art.nr 0963 80 819 

• Enkel holder for 300-400 ml sprayboks
Art.nr. 0891 89 01  

Pumpeflaskeholder

• For opptil 3 pumpeflasker, hver med   
  maks 100 mm diameter
Art.nr 0963 80 849  

Laptopholder
• Holder m/teleskopstativ
Art.nr 0963 402 210 

Nettbrettholder
• Holder m/teleskopstativ
Art.nr 0963 601 059  

Kostholder
• Sett m/6 deler
Art.nr 0963 99 293

Holder for patroner
• Plass til opptil 25 patroner 
Art.nr 0963 80 825 
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Defa – inverter sett 12 V
Settet består av inverter, betjenings-
panel, 2 m forlengerkabel, og dobbel 
stikkontakt

• Inverter sett 1, 300 W              
Art.nr. 1963 704 070

• Inverter sett 2, 600 W            
Art.nr. 1963 704 071 

• Inverter sett 3, 1000 W            
Art.nr. 1963 704 072

• Inverter sett 4, 1500 W            
Art.nr. 1963 704 073

• Inverter sett 5, 2000 W            
Art.nr. 1963 704 074

sikkerhet

strøm og
varme

Håndslokker 2 kg
• Brannklasse: A B C, effektivitetsklasse:  
  13A 89B C
• Egnet for slokking av branner i: fibrøse    
  materialer, brennbare væsker, gass, elektriske  
  anlegg opp til 1000 Volt
• Brannklasse ABC, lisensnummer 170-010
• Effektklasse 13A 89B C, sertifisering CE,  
  NS-EN3, DNV, Wheel-mark 
Art. nr. 0893 400 41

Håndslokker 6 kg
• Brannklasse: A B C, effektivitetsklasse:  
  55A 233B C
• Egnet for slokking av branner i: fibrøse  
  materialer, brennbare væsker, gass,   
  elektriske anlegg opp til 1000 Volt
• Brannklasse ABC, lisensnummer 170-010
• Effektklasse 55A 233B C, sertifisering CE,  
  NS-EN3, DNV, Wheel-mark
Art. nr. 0893 400 40

Holder for håndslokker 6 kg
• Stål, sortlakkert
• Sikrer slokkeren på fast plass i kjøretøy 
 Art. nr. 0893 600 054

Førstehjelpsbag, soft
• Vannavvisende bag 
• Liten innertaske for verktøykofferten eller  
  beltet, karabinkroker for oppheng
Art. nr. 0899 520 554

Defa – Inverter sett 24V
Settet består av inverter, betjenings-
panel, 2 m forlengerkabel, og dobbel 
stikkontakt

• Inverter sett 6, 1000 W              
Art.nr. 1963 704 075

• Inverter sett 7, 1500 W              
Art.nr. 1963 704 076

• Inverter sett 8, 2000 W              
Art.nr. 1963 704 077

• Inverter sett 9, 2500 W              
Art.nr. 1963 704 078

Defa – Ladepakker
Settet består av batterilader, apparat-
inntak, og tilkoblingsledning – 5 m

• Ladepakke 1x12 A              
Art.nr. 1963 706 252

• Ladepakke 2x12 A              
Art.nr. 1963 706 253 (bilde)

• Ladepakke 1x20 A              
Art.nr. 1963 706 930

• Ladepakke 2x20 A              
Art.nr. 1963 706 931

Webasto – Luftvarmere 12 V
• Webasto 2 kW
Art.nr. 1968 710 702

• Webasto 4 kW
Art.nr. 1968 710 704

• Webasto 5,5 kW
Art.nr. 1968 710 760

Webasto – Luftvarmere 24 V
• Webasto 2 kW
Art.nr. 1968 710 703

• Webasto 4 kW
Art.nr. 1968 710 705

• Webasto 5,5 kW
Art.nr. 1968 710 761

Innelamper 12/24 V
Lamper for flatmontering

LAMPER og LYS

• 6 stk LED
• 1870 lumen
Art.nr. 0812 432 000

• 4 stk LED,    
• 1130 lumen
Art.nr. 0812 432 150 
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LAMPER og LYS

Arbeidslykter 12/24 V
Inkl. kabel og brakett

• Lykt med 5 stk LED, 1200 lumen
Art.nr. 0812 450 001 

• Lykt med 9 stk LED, 2160 lumen
Art.nr. 0812 450 002

• 24 stk LED
• 2560 lumen
Art.nr. 0812 432 200  

• Lykt med 14 stk LED, 3360 lumen
Art.nr. 0812 450 003 

Lykt med 40 stk LED, 10800 lumen
Art.nr. 0812 450 385 

• Lykt med 30 stk LED, 12600 lumen. 
Art.nr. 0812 450 386 

Ekstralys 12/24 V
Inkl. ledningsett og brakett

• Fjernlys, 600 mm med 12 stk LED
• 9600 lumen
Art.nr. 0812 420 125  

• Fjernlys, 520 mm med 10 stk LED
• 4300 lumen
Art.nr. 0812 420 127 

• Fjernlys, 220 mm med 6 stk LED
• 4800 lumen
• Referanse 25
Art.nr. 0812 420 129 

• Fjernlys, 220 mm med 6 stk LED
• 4800 lumen. 
• Referanse 50 
Art.nr. 0812 420 132

Varsellysbjelke m/magnet 
12/24 V
360° spredning

• Lysbjelke, 300 mm
• 22 stk LED, inkl. sigarettennerkabel og bryter
Art.nr. 0812 42 150  

• Lysbjelke, 520 mm
• 120 stk LED, inkl. kabel
Art.nr. 0812 42 178

• Lysbjelke, 156 mm
• 48 stk LED,    
• inkl. sigarettennerkabel
Art.nr. 0812 420 020 

Varsellysbjelke 12/24 V
360° spredning, inkl. ledning, 
 bryterpanel og braketter

• Lysbjelke, 750 mm, 168 stk LED
Art.nr. 0812 420 019  

Varselblink 12/24 V
Varsellys for flatmontering

• 4 stk LED, 21 blinkmønster, bygger 6,6 mm
Art.nr. 081243 131 

• 3 stk LED, 12 blinkmønster, bygger 6,6 mm
Art.nr. 0812 429 100 

• Lysbjelke, 1000 mm, 216 stk LED 
• Art.nr. 0812 42 180 

Lysbjelke, 1250 mm, 264 stk LED
Art.nr. 0812 42 182 

Lysbjelke, 1476 mm, 312 stk LED 
Art.nr. 0812 42 184 



verktøy
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Verktøysett tilpasset bilinnredningen
Carboninnleggene passer til både skuffer og kofferter!
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