ALUCA Bedrijfswageninrichting
Je bedrijfswagen verdient het!

Waarom kiezen voor ALUCA een
doordachte keuze is!

Veiligheid!
Zowel voor de bestuurder als voor de lading.
Heeft u er wel eens bij stil gestaan wat er met de
bedrijfswageninrichting gebeurt wanneer het voertuig
betrokken raakt bij een ongeval, zoals een frontale botsing?

ALUCA biedt een compleet systeem voor
bedrijfswageninrichting. Mét alle voordelen
die voor u zo belangrijk zijn:

De filmpjes op internet liegen er niet om. Een houten inrichting kan bij een
frontale klap compleet losschieten en tegen of door het kopschot heen
komen. De impact hiervan op bestuurder en vervoerde lading laat zich raden…
Niet zo vreemd dus dat ALUCA haar producten uitvoerig laat testen door
onafhankelijke veiligheidsinstituten o.a. (TŰV) volgens de geldende

100% aluminium systeem, dus ruim 50% lichter dan
bedrijfswageninrichtingen van staal.

ECE R44 richtlijnen.

• Lichter, dus minder brandstof nodig!
• Lichter, dus meer beschikbaar laadvermogen!
• Lichter, dus minder slijtage aan remmen,
• Lichter, dus betere wegligging!

Duurzaamheid!

• Lichter, dus minder CO2-uitstoot!

ALUCA heeft bij de materiaalkeuze bewust gekozen voor aluminium.

vergeleken met andere systemen.

In de eerste plaats is dit namelijk een kwalitatief hoogstaand product.

Wanneer u een bedrijfswagen leaset kunt u dus,

Het is zeer licht en toch ontzettend sterk. Maar wat tegenwoordig voor

binnen de veelal geldende leasetermijn van 4 jaar,

veel bedrijven ook een belangrijke rol speelt, is duurzaamheid.

de bedrijfswageninrichting nog ruimschoots binnen

En die duurzaamheid begint al in de Duitse fabriek van ALUCA. Bijna

Besparen!

alle energie wordt opgewekt door zonnepanelen en een warmtepomp.

Wist u dat na rijgedrag het gewicht de grootste invloed heeft op

zijn waarde in de vorm van CO2 reductie ten opzichte van een zwaardere

het brandstofverbruik?

betimmering. En is de inrichting dan na lange tijd aan het eind van zijn

Een voertuig van 1500 kg met een lading van 100 kg verbruikt
6,7% minder brandstof wanneer die 100 kg lading niet meer
wordt meegenomen.
Rekenvoorbeeld
Stel, u rijdt gemiddeld 20.000 kilometer per jaar tegen een
brandstofprijs van € 1,46 en een verbruik van 1 : 10.

In het dagelijks gebruik bewijst het lichtgewicht aluminium vervolgens

Dus ook in een bedrijfswagen waarmee u dagelijks

kost maar 5% van de energie die de productie van nieuw aluminium kost.

op pad gaat, is overzicht van groot belang. Wanneer

Zo worden de grondstoffen voor aluminium niet onnodig uitgeput.

u uw gereedschappen, onderdelen en te gebruiken

En daarmee heeft ALUCA dus een groot voordeel ten opzichte van

materialen overzichtelijk opbergt, werkt u sneller

inrichtingen van hout, composiet of staal en past het dus prima in de

en prettiger! Met de efficiënte en flexibele

moderne duurzaamheids en ‘cradle-to-cradle’ filosofie

oplossingen van het ALUCA systeem, richt u uw

8 jaar garantie!

2.000 x € 1,46 = € 2.920,- aan brandstofkosten per jaar.

Naast een besparing op brandstof, kunt u een lichtere
bedrijfswageninrichting natuurlijk ook vertalen in meer beschikbaar
laadvermogen.
Weten wat de gewichtsbesparing met een ALUCA inrichting voor uw
bedrijfswagen(park) kan opleveren? Vraag ons gerust om advies!

Werken in een rommelige omgeving komt de
kwaliteit en efficiëntie van het werk niet ten goede.

doordacht en getest, geeft ALUCA maar liefst 8 jaar garantie op de

x 6,7% = € 195,64 besparing!

Hou het overzicht!

gerecycled. Het vervaardigen van aluminium uit dit gerecyclede materiaal

Juist omdat het materiaal zo sterk is, en de constructies zo goed

€ 2.920,-

bedrijfswagen!

levensfase, dan kan zeker 98% van de ALUCA inrichting worden

20.000 / 10 = 2.000 liter brandstofverbruik op jaarbasis

U besluit het gewicht van uw bedrijfswagen met 100 kg te verlagen:

de garantietermijn overbouwen naar een volgende

bedrijfswageninrichting. Daarmee is ALUCA absoluut koploper

bedrijfswagen in op de voor u meest optimale wijze!

Advies voor uw be

Neem contact op

ALUCA partner bij

drijfswagen?

met onze adviseu
rs of raadpleeg ee
n
u in de buurt (
ALUCA.NL | ALUCA.
BE )

Voor elke situatie een oplossing

Het systeem ALUCA
1. Zijwand
a. Zorgt voor stevigheid en stabiliteit; bevestigingscomponent voor stellingen,
legborden en schuifladen

Met ALUCA verandert uw bedrijfswagen in een
volwaardige rijdende werkplaats!

b. Perfoplaat voor bevestiging van gereedschapshouders of andere accessoires
2. Tussenbak

De frames zijn leverbaar in diverse hoogte-, breedte- en dieptematen!

a. 2 uitvoeringen: hoge of lage uitvoering
b. 7 breedtematen, 3 dieptematen
3. Stellingbak

Van standaard oplossingen….

a. 7 breedtematen, 3 dieptematen
b. Verhoogde rand langs achter- en zijkanten
c. Kan worden voorzien van klep of opstaande rand
4. Uittrekbaar koffertableau
a. Voor aluminium ALUCA koffers
b. Met 1 hand uitneembaar
c. Automatische vergrendeling met veiligheidspal
d. Optioneel met slot voor diefstalbeveiliging
e. 1 breedtemaat, 2 dieptematen

… tot maatwerk.

5. Vleugeldeurkast
a. Afsluitbare aluminium deur
b. Deuraanslag links of rechts te bevestigen
c. 1 breedtemaat, 11 hoogtematen

Naast de talloze combinaties die mogelijk zijn door de
vele maten en indelingen, is het Systeem ALUCA ook nog

6. Koffer compartiment

eens uit te breiden met een groot scala aan accessoires,

a. Voor kunststof koffers

koffers en onderladen!

b. 1 breedtemaat, 1 dieptemaat
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7. Schuifladen
a. Ladefront van geanodiseerd aluminium
b. Ergonomisch gevormde handgreep, optioneel met cilinderslot
c. Sluitmechanisme met veiligheidspal
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d. Volledig uittrekbaar met automatische vergrendeling wanneer geheel
geopend
e. Deelbare ladegeleiders om de lade geheel te verwijderen
f. Optioneel met scheidings- en steekwanden, anti-slipmatjes, kunststof
kleingoedbakjes etc.
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8. Staander(s)
a. Hoogwaardig aluminium design
b. Gestandaardiseerd perfosysteem waaraan onderdelen eenvoudig bevestigd
kunnen worden.
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c. 21 hoogtematen, 5 dieptematen
9. Aluminium klep
a. Torsievrij geanodiseerd aluminium
b. voor het afsluiten van een schap, stellingbak of bodemvak

Ontdek hoeveel ruimte uw
voertuig écht kan bieden!

De ALUCA BOXX series

Kiezen voor een vrije, vlakke laadvloer, maar toch beschikken over veel opbergmogelijkheid?

L-BOXX

Ook daar heeft ALUCA over nagedacht!

T-BOXX

S-BOXX
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• veel ruimte voor het opbergen van gereedschap, onderdelen
en verbruiksmaterialen, én
• veel ruimte voor grote, volumineuze apparaten of goederen
• deelbare laden uittrekbaar naar achteren of zijwaarts via de
schuifdeur
• Belastbaar tot maar liefst 80 kg! (bij gelijkmatige
belasting) wanneer geheel uitgetrokken
• zeer ergonomisch: eenvoudig van buitenaf al uw spullen
binnen handbereik

• Leverbaar in meerdere diepte-, breedte- en hoogtematen
(dieptemaat tot maar liefst 1640 mm!)

System
ALUCA

• bij een afgesloten bedrijfswagen is de inhoud van de laden

M-

niet zichtbaar; een veilig idee!
• leverbaar in meerdere diepte-, breedte- en hoogtematen
• geschikt voor inbouw in de meeste typen bedrijfswagens
• uitgebreid pakket accessoires leverbaar voor het goed en
veilig vastzetten van uw kostbare lading!

LS-BOXX

Net als het gehele ALUCA Systeem is ook het onderladensysteem gemaakt van 100% aluminium. Daarom is ALUCA
Dimension2 extreem licht en robuust. U profiteert hierdoor
van maximale belading bij een minimaal gewicht!
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ALUCA
dimension2

Voor nog meer profijt van uw bedrijfswageninrichting is het
ALUCA BOXX systeem ontwikkeld: een indrukwekkend scala
aan opbergkoffers en bijbehorende accessoires.
• Binnen de branche dé standaard voor
• Robuust en lichtgewicht
• Overzichtelijk opbergen
• Naadloos te integreren in de ALUCA bedrijfswageninrichting

ALUCA
accessoires

• Maar liefst 8 jaar fabrieksgarantie!

Ook 100% aluminium
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• Dubbele vloer belastbaar tot 700 kg.

voor meer informatie
Kijk op ALUCA.NL | ALUCA.BE
UCA Dimension2 of
Download de brochure over AL
dealer in uw omgeving!
bel voor direct advies met de
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In het kort de voordelen:

BO
XX

ALUCA BOXX opbergkoffers
T-BOXX

ALUCA ONDERLADEN Dimension2

• Voor elke klus de juiste opbergmogelijkheid

De perfecte match
De serie kunststof opberg-/gereedschapskoffers vormt

Kijk op ALUCA.NL | ALUCA.BE voor meer informatie, download

een uitstekende toevoeging op de ALUCA bedrijfswagen-

de speciale brochure over ALUCA BOXX opbergkoffers; of bel

inrichting. Het ALUCA BOXX assortiment is een flexibele

voor direct advies met de dealer in uw omgeving!

en gunstig geprijsde aanvulling op de bewezen kwaliteit
van de lichtgewicht aluminium ALUCA koffer.

Uw bedrijfswagen = uw visitekaartje!

in ruim 20 jaar opgewerkt tot een vooraanstaand speler op de markt

De Duitse fabrikant van ALUCA bedrijfswageninrichting

van bedrijfswageninrichtingen. Dit wordt

richt zich vooral op u als berijder en/of beheerder van een

inmiddels niet alleen onderstreept door de vele tevreden ALUCA

bedrijfswagen. Uw bedrijfswagen is immers niet alleen

gebruikers, maar ook door diverse instanties en partners.

uw visitekaartje waarmee u een goed geordende en

Zo draagt de ALUCA inrichting het TŰV keurmerk en is het bedrijf

professioneel ingerichte werkplek uitdraagt. Het is ook

Integrated Partner van Volkswagen Nutzfahrzeuge.

een plek waar u zich veilig wilt voelen, waar u altijd alles
overzichtelijk bij de hand heeft en waar, door gebruik van
slimme materialen en toepassingen, de kosten tot een
minimum beperkt blijven. Dat u daarbij duurzaamheid
hoog in het vaandel heeft staan, spreekt voor zich.
Duurzaamheid staat ook bij ALUCA hoog op de agenda.

Benieuwd wat ALUCA kan betekenen voor uw bedrijfswagen(s)?

Het bedrijf levert niet alleen een eersteklas product, maar

Neem snel contact op! ALUCA.NL | ALUCA.BE

hanteert een productiemethode waarbij de natuurlijke
grondstoffen zoveel mogelijk gespaard blijven. Zo wordt
het grootste deel van de benodigde energie opgewekt
door zonnepanelen en een immense warmtepomp. Met al
deze punten in het achterhoofd heeft ALUCA zich

aluca.nl | aluca.be
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