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Vancare is een licht sterk hybride opbergsysteem dat door zijn slim innovatieve ontwerp en het gebruik van
meerdere materialen een ideaal inbouw systeem is voor alle wagens en bedrijfswagens.

Duurzame en lichtgewicht materialen
Vancare bestaat uit aluminium met een gepoederlakte oppervlakte behandeling in combinatie met staal. De constructieve delen welke voor stijheid en sterkte zorgen zijn gemaakt van hoogwaardig eerste kwaliteit staal. Dit
wordt afgewisseld met hoogwaardig eerste kwaliteit aluminium voor die delen welke ervoor zorgen dat het gezamenlijke gewicht het tot een van de lichtste systemen op de markt maakt. Voor de kunststof onderdelen worden
enkel hoogwaardige kunststoffen gebruikt zoals PP, ABS, en PS.
Alle delen zijn duurzaam behandeld tegen beschadigingen en roestvorming door er een keramisch-achtige poederlaklaag op aan te brengen, in mooie helder kleuren, middels onze geautomatiseerde poederlakstraat.

Bedrijfswageninrichting op maat
Individueel maatwerk staat hoog in het vaandel bij Vancare , het samenbouwen van onze producten tot complete
modulen is eenvoudig , mede dankzij ons 3D teken /presentatie programma.
Dit geeft u de mogelijkheid om alle mogelijke variaties van samenbouw te realiseren

Waarom Vancare bedrijfswageninrichting?
Allereerst zijn de inbouwsystemen van Vancare zeer veilig en oficieel door de TU) V/GS gecertiiceerd. De systemen hebben zelfs meermaals Europese crashtesten doorstaan! Verder staan de systemen van Vancare bekend
om de grote mate van overzichtelijkheid. Overzicht bewaren speelt natuurlijk een belangrijke rol in het eficië nt
werken. Door middel van onze kasten, rekken, lades en andere opbergmogelijkheden kunt u dan ook zo compact
en overzichtelijk mogelijk te werk gaan. Daarbovenop zijn onze inbouwsystemen compleet modulair, uw bedrijfswagen kunt u naar believen individueel inrichten.

3D presentatieprogramma

Vancare inbouwsystemen voor bedrijfswagens. Met onze modulaire systemen kunt u eficië nter aan het werk en
meer uit uw bedrijfswagen halen. Daarnaast maken we enkel gebruik van lichtgewicht, recyclebare materialen. Laat u
adviseren door onze specialisten en ontdek wat onze inbouwsystemen voor u kunnen betekenen!
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Wizzzijnzwz?z
Met bijna 20 jaar ervaring op de markt van bedrijfswageninrichting zijn wij als geen ander op de hoogte van de mogelijke problemen waar u als ondernemer, berijder, leasemaatschappij, wagenparkbeheerder etc..tegen aan
loopt. Vancare heeft een oplossing voor al uw vragen,wij denken niet in problemen maar in oplossingen en uitdagingen.
Voor iedere bedrijfswagen biedt Vancare een passende oplossing. Wij werken met een lichtgewicht modulaire inrichting en verzorgen ook modules & inrichtingen op maat. Door de modulaire opbouw kunt u uw ideale inrichting
samenstellen met precies de schappen, lades en ruimtes die u nodig heeft.

Veiligheid
Vancare wordt gefabriceerd volgens ISO9001
Vancare heeft de TUV Keur
Vancare is crash getest door Valuetec
Vancare is robuust en veilig

Foto na crashtest
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Zijdelen / staanders code SP
Gemaakt van staal
Om de 35mm gat verdeling zodat andere delen
eenvoudig gemonteerd kunnen worden
37 hoogte maten van 105 t/m 1365mm
3 diepte maten 260 , 360 , 460mm
Tevens uitvoeringen t.b.v. uitschuifwerk bank
En uitvoeringen t.b.v. zijwaartse laden

Construce frame code CF
Gemaakt van staal
Om de 253mm een dwarsligger zodat andere delen
eenvoudig gemonteerd kunnen worden
5 breedte maten 507 , 760 , 1014 , 1267 , 1521mm
3 diepte maten 260 , 360 , 460mm
Standaard geleverd met versteviging driehoeken
voor aan achterzijde

Afsluit klep code F , FMRHIBF
Gemaakt van staal
2 hoogte maten 315 , 160mm
5 breedte maten 507 , 760 , 1014 , 1267 , 1521mm
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Laden code AD , ADD
Gemaakt van staal + aluminium
Breedtes 507 , 760 , 1014mm
Diepte,s 360 , 460mm
Hoogte,s 105 , 140 , 175 , 210 , 315mm
Standaard altijd voorzien van 3 delig verdeel schot
set

Zijwaartse Laden code ASD , ASDD
Gemaakt van staal + aluminium
Breedte,s 360 , 460mm
Diepte,s 507 , 760mm
Hoogte,s 105 , 140 , 175 , 210mm
Standaard altijd voorzien van 3 delig verdeel schot
set

Geleiders t.b.v. Laden /plateau,s
Gemaakt van staal
Alle laden voorzien van kogel gelagerde geleiders
Diepte,s 360 , 460 , 507 , 760mm
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Koffers code SC , SCI
Gemaakt van staal (op aanvraag tevens in aluminium)

Koffer uitschuif plateau code TFSC
Gemaakt van staal
Tevens leverbaar t.b.v. Systainers code TFS
Alle plateau,s voorzien van kogel gelagerde geleiders

Assortiment koffers code SC
Assortiment koffers zijn voorzien van kunstof inzet
bakjes er zijn diverse uitvoeringen leverbaar
Hoogte,s 66 , 100 , 130mm

66mm incl 23 bakjes tevens
Leverbaar in kunststof

Gereedschap koffers code SCI
Gereedschap koffers zijn voorzien van aluminium
verdeel schotten of ledig
Hoogte,s 66 , 100 , 130 , 275mm
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Sorteerbak rekken code APBH
Gemaakt van aluminium
Breedtes 760 , 1014mm , 1267 , 1521mm
Diepte,s 260 , 360mm

Uni plateau,s code UT / STU
Gemaakt van staal + kunststof
Universeel ligger t.b.v systainers of euronorm bakken
of onze eigen kofferlijn aanpasbaar in maat
Breedte,s

507mm (1 koffer)
1014mm (2koffers)
1521mm(3koffers)

Koffer klem code FPC
Gemaakt van staal
Breedte,s 507 , 760 , 1014 , 1267 , 1521mm
Diepte,s 360 , 460mm
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Materiaal bakken code AMR/ATTSP
Gemaakt van aluminium
Breedte,s 507 , 760 , 1014 , 1267 , 1521mm
Diepte,s 260 , 360 , 460mm
Standaard altijd voorzien van 3 delig verdeel schot
set
Tevens leverbaar met lage voor en achterzijde
ATTSP
of open vak met klepsluiting MRF

Boven bergbak code ATT
Gemaakt van staal
Breedte,s 507 , 760 , 1014 , 1267 , 1521mm
Diepte,s 260 , 360 , 460mm
Standaard altijd voorzien van 3 delig verdeel schot
set

Lang materiaal bak code AECTT
Gemaakt van staal uitschuibaar op lengte
Diepte,s 260 , 360 , 460mm
Lengte,s 1600 t/m 3000mm
2000 t/m 3800mm
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Diverse en accessoires

Uitschuif werkbank
Ook leverbaar als opklap
versie

Tevens leverbaar binnen onze product lijn :
Gasles houders + Gasles rekken
Documentatie houders + Ordner rekken
Gasles kast met draaideur in diverse hoogte,s
Houten werk bladen
Bankschroeven
Uitschuif frames t.b.v. bijvoorbeeld omvormer buiten de wagen te kunnen draaien
Kabels haspels etc...
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