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Utmana oss! Vi erbjuder ett brett sortiment,
produkter med låg vikt och hög lastkapacitet samt 5 års garanti.

www.modul-system.se

Modul-System

Som kund hos Modul-System kan du känna att du har gjort ett
tryggt val. Vi har över 40 års erfarenhet från branschen och har
arbetat med vårt säkerhetsprogram i många år. Idag utnyttjar
vi några av världens mest välrenommerade säkerhetscenter för
krocktester, exempelvis Volvo Cars Safety Centre. Men erfarenhet
är inte tillräckligt. Lika viktigt är förmågan att tänka i nya banor och
verkligen förstå användarnas behov. För varje utvecklingsprojekt
vi driver genomförs, i samarbete med kunder och användare,
övningar som ligger till grund för de nya produkter och innovationer
som skapas.

Kvalitetssäkrat in i minsta skruv
Våra produkter är godkända enligt europeiska standarden TÜV.
Genom vår ISO 9001-certifiering säkrar vi kvaliteten i hela
processen från utveckling och tillverkning, till leverans, försäljning
och kundservice. Det leder i sin tur till att vi kan lämna 5 års garanti
på alla egentillverkade produkter. Utöver det har vi branschens
snabbaste och säkraste leveranser.

Modul-System Service Centers
Sedan flera år har vi ett etablerat och utbrett nätverk av Service
Centers över hela Europa. Ett Modul-System Service Center är
en auktoriserad återförsäljare som har den kompetens som krävs
för att möta dina behov. De är experter på våra produkter samt
på att installera dem i ditt fordon. På våra Service Centers får du
även hjälp med att utrusta ditt fordon med golv- och väggbeklädnad,
elektronik samt tillbehör som exempelvis belysning, lastsäkring och
takräcken.
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TGE 10.7 - 11.3 m (L3 H3) 20173

20100245

2835 mm

324 mm

1296 mm

52.3

20100260

1485 mm

324 mm

1188 mm

43.4

20100247

2835 mm

324 mm

1350 mm

77.1

20100248

1512 mm

486 mm

1404 mm

63.1

Takräcken
Artikelnummer: RR590637000

Takräcken
Artikelnummer: RR590647000

Takräcken
Artikelnummer: RR590657000
20100249

2808 mm

324 mm

1350 mm

99.4

FÖRDELAR
Modulära inredningar med kort installationstid.
Lättviktssystem för ökad lastkapacitet eller reducerad bränsleförbrukning.
Upp till 120 kg lastkapacitet per hyllplan.
Bra för miljön; lägre bränsleförbrukning innebär minskade CO2-utsläpp.
Robusta och krocktestade lösningar som kan skräddarsys efter behov.
Kan kompletteras med tillbehör för en ännu effektivare arbetsplats.
5 års garanti.
Tillverkat i Sverige.
Våra inredningar är testade och godkända i enlighet med den
europeiska TÜV-standarden.
• Genom ISO-certifiering säkerställer vi kvaliteten och säkerheten i
våra processer.
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