AW Bedrijfswageninrichting
Van vloerplaat en wandbescherming tot dakdragers,
lichtsignalisatie, volledige inrichting en zelfs belettering
van uw voertuig, AW bedrijfswagenirichting regelt het
voor u.

Kiezen voor AWBI:
een doordachte
keuze !
AW bedrijfswageninrichting beperkt zich niet tot het
inrichten van uw wagen. Wij bieden totaaloplossingen:
van vloerplaat, wandbescherming, imperiaals, dakdragers,
of lichtsignalisatie, tot volledige inrichting en belettering
van uw voertuig.
Wij hebben ruime ervaring in de branche en doen
voortdurend ons uiterste best koploper te blijven in de
ontwikkeling van hoogwaardige producten.
Ervaring alleen is echter niet genoeg. Het is minstens zo
belangrijk om innovatief te denken en de behoeften van
onze klanten tot in detail te begrijpen.
AWBI: een partner waaop U kunt vertrouwen voor het
beheer van uw wagenpark!

www.awbi.be
info@awbi.be
Kanaaldijk 8 - 2380 Ravels

+32 (0)14 75 46 54 - +32 (0)495 84 42 46

AWBI: alles voor uw
bedrijfswagen.
Bedrijfswageninrichting
Een goede inrichting van uw bestelwagen is efficiënter en biedt meer
werkgenoegen. Daarnaast oogt het ook nog eens professioneler.
Met een AW bedrijfswageninrichting kunt u beslist voor de dag
komen.

Imperialen en dakdragers
Een imperiaal beschermt niet alleen het dak van het voertuig
maar biedt ook veel extra laadcapaciteit. Vooral voor grote en
lange stukken, zoals ladders, lang materiaal, hout,… Kortom, ideaal
wanneer het wat “meer” moet zijn.

Vloeren en wanden
Bij AW bedrijfswageninrichting kan u terecht voor laadvloeren en
wandbekledingen in diverse plaatmaterialen met verschillende
afwerkingen. Wij leveren en plaatsen wand- en vloerplaten voor alle
merken bestelwagens.

Beletteren en bestickering
Zorg dat uw bedrijf de aandacht trekt, een professionele bestickering
is rijdende reclame voor uw bedrijf. AWBI verzorgt het ontwerp en
de stickers voor u. In onze plakruimte worden de stickers onder de
beste omstandigheden aangebracht.

Signalisatie
Wanneer u langs de openbare weg werkt, bent u verplicht het
voertuig van signalisatie te voorzien. Dit kan middels de traditionele
zwaailamp of balk, maar nog beter is uw voertuig uit te rusten met
ledverlichting.

Elektrische omvormers
U wilt uw bedrijfswagen gebruiken als rijdende werkplaats? Wij
hebben alle techniek in huis om de stroomvoorziening in uw
bestelwagen zo in te richten dat u kunt werken met al uw vertrouwde
elektrische gereedschappen.

Koelen en vriezen
Geconditioneerd transport tot -18˚C, AW bedrijfswageninrichting
heeft de oplossing voor u, een mobiele vries- of koelcontainer die past
in uw bestaande bedrijfswagen. Door de unit uit uw bedrijfswagen
te halen, is deze multifunctioneel inzetbaar.

Bedrijfswageninrichting
Voor onze bedrijfswageninrichtingen werken wij samen met Finnerup, een
toonaangevende Deense fabrikant van bedrijfswageninrichtingen. Finnerup
inrichtingen worden door een combinatie van lichtgewicht aluminium,
doordachte flexibiliteit en steeds weer innovatieve oplossingen tot de absolute
top gerekend.
Onverwoestbaar, licht van gewicht en duurzaam
Finnerup heeft voor de productie van haar bedrijfswagen inrichtingssysteem
bewust gekozen voor het gebruik van zo veel mogelijk aluminium. Het
aluminium is na profilering onverwoestbaar, licht van gewicht en behoeft
geen behandeling ter voorkoming van corrosie.
 5% aluminium, 50% lichter dan een uit staal gefabriceerde
9
inrichting.
Stalen geleidingen met een draagkracht van 70kg per lade,
de sterkste in haar soort.
De unieke manier van opbouw creëert een groot laadvolume
en optimale veiligheid voor mens en product.
Met een programma van laden, koffers, bakken en kleppen
kan elke oplossing op maat gerealiseerd worden.
Door combinatie van 3 diepte-, 13 breedte-, en oneindig veel
hoogtematen halen we het grootste opbergvolume uit uw
voertuig.
De moderne Scandinavische vormgeving zorgt ook op
langere termijn voor een fraai en representatief aanzicht.
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BESPAAR

€ 2 000
- MB Sprinter/ VW Crafter
- Duur contract: 4 jaar
- Kilometers per jaar: 30.000
- Gewichtsbesparing : ca. 150kg
- Brandstofprijs: € 1,50 (Diesel)
- Diesel: 3,135kg CO2/liter
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1

Externe lades met
assorimentsbakjes

2

Ladesysteem en plaats
voor gasflesssen

3

Buiten het voertuig
bereikbaar ladesysteem

4

Vloerlades en inrichting
met opzetbakken

5

Inrichting met
uitschuifbare bankschroef

6

Verhoogde vloer voor
trapladder en buizen

7

Volledige inrichting met
grijp- en opslagbakken

8

Werktafel met
ladesysteem

9

Vloerlades en inrichting
met ladingrails en
snelspanners

10

Inrichting met schabben
en tussenschotten

11

Lades voor universele
opbergbakken

12

Werktafel met
elektriciteitsvoorziening
en gereedschapsbord
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Wat een lichtgewicht Finnerup inrichting doet
met uw brandstofverbruik en CO2-uitstoot:
Besparing: ca 1 liter/100 km - CO2-Reductie: 3,1 kg CO2/100 km

120.000km x 1 liter/100km
= 1.200 liter x € 1,50 = € 1 800
= 1.200 liter x 3,135 kg CO2 = 3.762 kg CO2 = 3,8 ton CO2 reductie
Minder slijtage aan banden, remmen en schokbrekers € 200.

Totale kostenbesparing na 4 jaar € 2 000 per voertuig.

Standaard of op maat

voor iedere bedrijfswagen de gepaste oplossing.
AWBI heeft standaard inrichtingen voor de zelfbouwer, maar doorgaans
werken wij volledig op maat. Wij stemmen de inrichting samen met u af op
uw wensen en noden. Naast de talloze combinaties die mogelijk zijn door het
modulair systeem, is de inrichting ook nog eens uit te breiden met tal van
accessoires, koffers en onderlades!

Standards Small

Standards Medium

Bestuurder zijde

Standards Large
Bestuurder zijde

Bestuurder zijde
25 kg

105 kg

€ 1097,-

€ 705,-

Bijrijder zijde

Bestuurder zijde
41 kg

26 kg

€ 670,-

Standards Extra Large
€ 2375,-

Bijrijder zijde
20 kg

28 kg

€ 639,-

Bijrijder zijde

€ 751,-

Bijrijder zijde
26 kg

53 kg
€ 1157,-

€ 683,-

€ 1309,Geschikt voor

Caddy

Transit Connect

€ 1456,Geschikt voor

Combo

Berlingo

Partner

www.finnerup.nl | www.finnerup.be

Doblo

Caddy
Long

€ 1780,Geschikt voor

Transit Connect
Long

Expert

Scudo

www.finnerup.nl | www.finnerup.be

T5

€ 3532,Geschikt voor

Transit

Vivaro

Trafic

Vito

www.finnerup.nl | www.finnerup.be

Crafter

Transit

Movano

Master

Sprinter

www.finnerup.nl | www.finnerup.be
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Bredaseweg 21
2381 Weelde
Tel. +32(0)14/754654
Gsm: +32495.844246
www.autoweld.be
autoweld@telenet.be
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Inrichting
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Tekening Nr.: V1

Klant: Jespers

Voertuig : Renault Master

Afdeling: ----

Wielbasis : H2-H2

1. Fiat Ducatto
Tweezijdige inrichting met schabben,
assorimentsbakjes en opslagbakken.
De vloer, het plafond en de inrichting
werden voorzien van vliegtuigrails met
telescoopstangen en sjorogen.

2. Mercedes Sprinter
Inrichting met lades, schabben en
kleppen. Eén van de schabben is
voorzien van onverwoestbare Raaco
koffers. Deze inrichting werd eveneens
voorzien
van
een
uitschuifbare
bankschroef.
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3. Renault Trafic
Inrichting voor een Renault Trafic met
voornamelijk lades. Alle lades werden
voorzien van rubberen matten en
aluminium tussenschotten.

4. Fiat Ducato
4

5

Inrichting voor mobiele storingsdienst.
Schuiven en schabben voor stockage
van onderdelen, gereedschap en klein
materiaal. Ook werd een werktafel met
gereedschapbord geïntegreerd.

5. Peugeot Boxer
Schabben met assortimentsbakken
en opbergbakken. Op vloerniveau
werden kofferklemmen voorzien om
gereedschapskoffers op hun plaats te
houden.

Imperialen & dakdragers
AWBI levert imperialen en dakdragers voor alle
merken. Daarnaast beschikken we over vele
accessoires voor nog meer gebruiksgemak.
Gebruik uw bedrijfswagen efficiënt
De aankoop van een imperiaal is een verantwoorde investering:
voor een imperiaal betaalt u een paar procent van de nieuwwaarde
van uw bedrijfswagen; het imperiaal levert u vervolgens een
volumevermeerdering van vijftig procent op!

Transportgemak
Imperialen zijn uitermate geschikt voor het transport van de meest
uiteenlopende volumineuze producten. Ladders en natuurlijk ook uw
producten worden veilig en efficiënt vervoerd. Lengtes die niet in
uw voertuig passen, transporteert u wel met een imperiaal op uw
bedrijfswagen!

Enkele voordelen van onze imperiaals:
Lange levensduur
Sterke en stabiele constructie
Uitstekende vastbindmogelijkheden
Aantrekkelijk design, passend bij de moderne bedrijfswagen
Gemaakt van duurzame materialen

Accessoires
Loopplanken en werkplateaus
Moet u vaak bovenop uw bedrijfswagen zijn voor gereedschap of
materialen? Verricht u regelmatig ‘hoge’ klussen vanaf uw auto?
Dan is de loopplank of een werkplateau een nuttige uitbreiding van
uw imperiaal. De loopoppervlakken zijn standaard voorzien van
antislipprofiel, uw garantie voor slipvast en dus veilig werken onder
alle omstandigheden.

Deurladder
Om de imperiaal veilig te betreden, is een ladder op de achterdeuren of
achterdeurscharnieren een belangrijk item. AWBI levert deurladders
voor alle merken en types bestelwagens.

Ladderrol
Laad je vaak lange lasten? Ervaar dan het gemak van een ladderrol!
Aan de achterzijde van het imperiaal wordt een ergonomische
ladderrol gemonteerd. Hiermee kan je goederen eenvoudig op het
dak van de bestelwagen schuiven.

Sjorogen
Indien gewenst kunnen sjorogen voorzien worden op de dakdrager.
Met behulp van deze sjorogen kan je met spanbanden de lading
stevig vastzetten.

Spoilers
Door uw imperiaal te voorzien van een spoiler wordt de luchtweerstand verminderd zodat je bijna geen last meer hebt van
windruis. Door de verminderde luchtweerstand verbruik je minder
brandstof en verminder je de CO2 uitstoot.

Transportbuizen
Met een transportbuis vervoert u veilig en efficiënt uw buizen. De
transportbuis is leverbaar in verschillende lengtes tot maar liefst
6 meter. De buis kan op de dakdrager gemonteerd worden, maar
evengoed aan de zijkant van de dakdrager. Dan hebt u het voordeel
dat u al het nuttige laadoppervlak behoudt.

Naast bovenstaande toevoegingen aan uw imperiaal bestaan
er nog tal van andere handige accessoires die het werk kunnen
verlichten en veiliger kunnen maken. Vraag er vrijblijvend naar
bij AWBI, we helpen u graag verder.

Vloeren en
wanden
Vloerplaten
Onze vloerplaten zijn gefabriceerd van hoogwaardige multiplex plaatmaterialen of massieve hardhouten
planken. Het plaatmateriaal is WBP-exterieur verlijmd en de vloeren zijn zoveel mogelijk uit één stuk
vervaardigd. Om overmatige slijtage bij de instap van uw bedrijfswagen te voorkomen, kunnen wij de
vloerplaten bij de deuropening van een geanodiseerde aluminium randafwerking voorzien.

Gladde wandbescherming
De triplex wandbekledingen van AWBI zijn weerbestendig verlijmd
en buigzaam genoeg om de rondingen van de wagen te volgen. Het
hoogwaardig triplex is voorzien van een polipropyleen coating. Deze
duurzame coating is afwasbaar en heeft een goede chemische
bestendigheid.

Lat om lat wandbescherming
Een alternatief voor triplex wandbekleding is de lat-om-lat
wandbekleding. Een laadruimte voorzien van lat-om-lat biedt als
voordeel dat er meer mogelijkheden zijn uw lading vast te zetten. We
gebruiken hiervoor een goede kwaliteit vuren latten, die aan alle zijden
geschuurd zijn en daardoor een verzorgde uitstraling bieden.

Accesoires
AWBI kan vloeren en wanden voorzien van sjorogen en/of ladingrails.
Ideaal om uw lading stevig te verankeren en veilig te vervoeren. Vraag
vrijblijvend naar de mogelijkheden.
Indien gewenst leveren wij vloeren en wanden als zelfbouwpakket,
kant-en-klaar, inclusief de benodigde montagematerialen.

Bestickering, rijdende
reclame voor uw bedrijf
Een bestelauto zonder belettering is bijna ondenkbaar. Adverteren kan haast niet
makkelijker en goedkoper dan via het eigen bedrijfswagenpark. Door uw bestelauto te
voorzien van reclame valt u op en bereikt u snel en gemakkelijk een groot publiek.

Ontwerp
Een goed ontwerp is van groot belang. Heeft u zelf al een ontwerp in
gedachten? Laat het ons weten, wij denken graag met u mee. Maar
ook als u wilt dat wij het volledige ontwerp maken, bent u bij ons aan
het juiste adres.

Aanbrengen stickers
Het aanbrengen van autoreclame vraagt de nodige ervaring. De
uitvoering hiervan wordt dan ook gedaan door ervaren carwrappers in
het atelier van AWBI. Zo bent u verzekerd van een perfect resultaat dat
volledig naar uw wens is.

Zorg dat je gezien wordt!
Signalisatie en werklampen

Om op de openbare weg te mogen werken dient een voertuig van de nodige signalisatie
voorzien te worden. In Europa geldt de ECE R65 wetgeving deze wetgeving beschrijft
hoe de signalisatielampen gemonteerd dienen te worden maar slaan ook op de lampen
zelf. Let dus op wanneer u signalisatieverlichting aankoopt om te gebruiken op de
openbare weg, dat deze aan de R65 reglementering voldoet.
Bij signalisatie denken we vaak aan de traditionele zwaailamp, lichtbalk, of reflecterende
stickers maar nog beter is uw voertuig uit te rusten met ledverlichting. Vraag naar de
mogelijkheden bij AWBI, wij helpen u graag veilig de weg op.

Bij ons kan u terrecht voor
Zwaailichten
Zoeklampen
Flitslampen
Lichtbalken
Signalisatie matrix
Gestuurde verlichting
Reflecterende stickers
Achteruitrij alarmen

Elektrische omvormers
voor werken op locaties zonder stroom

U wilt uw bedrijfswagen gebruiken als rijdende werkplaats? Wij hebben alle techniek
in huis om de stroomvoorziening in uw bestelwagen zo in te richten dat U kunt werken
met uw vertrouwde elektrische gereedschap, meetapparatuur, laptop en/of tablet op
locaties zonder stroom.
Omdat enkel het beste goed genoeg is voor onze klanten, werkt AWBI uitsluitend met producten van Victron
Energy, deze zijn uitermate betrouwbaar, duurzaam en veilig.
Door te kiezen voor een hoogwaardige omvormer van Victron Energy is een constante en stabiele
stroomproductie gewaarborgd. Zo haalt u optimaal rendement uit uw apparatuur gecombineerd met
optimale bescherming tegen verkeerde belasting. Bovendien behoort het werken met een zwaar en
luidruchtig aggregaat definitief tot het verleden.
De stroominstallatie in uw bedrijfswagen kan worden aangevuld
met een onderhoudsvrije accu, en aanvullende voorzieningen als
een accumonitor, accubewaker of acculader. Uiteraard verzorgen
wij de inbouw in uw voertuig. Al dan niet in combinatie met een
totaalinrichting van uw rijdende werkplaats.

Vries- en koelcontainers
Vervoert u temperatuurgevoelige producten? Al snel wordt dan gedacht aan
een koelwagen kopen om producten op de juiste temperatuur te kunnen
vervoeren. AWBI levert en plaatst de innovatieve vries- en koelcontainers
van VebaBox. Met een Vebabox is het mogelijk om de laadruimte van uw
bedrijfswagen volledig naar wens in te richten en is een traditionele koelauto
verleden tijd.
Betrouwbare oplossing voor iedere markt
Pharma: Geconditioneerde distributie van geneesmiddelen
volgens de GDP-richtlijn. Patiëntveiligheid staat centraal!
Lab: Laboratoriummonsters gekoeld of verwarmd bewaren
en vervoeren voor een kwalitatieve monsteranalyse.
Food: Gekoeld transport voor levensmiddelen volgens
de HACCP eisen om het leveren van verse en gezonde
producten te garanderen.
Health: Garandeer vaccins- en bloedkwaliteit op locatie en
tijdens transport in een stabiele interne omgeving.

Geconditioneerd transport
van -18˚C tot +25˚C.

Overige producten
Oprijplaten
Bull-Lock inbraakpreventie
Opbergkoffers
Inbraakbeveiliging
Side- & Bullbars
Bumper beschermpanelen
Trekhaaksloten
Dakventilatoren
Glasrasteels
Ladder-liftsystemen
Opstapplanken
Laadliften
Sorteerbakjes
Raamroosters

www.awbi.be
info@awbi.be

Kanaaldijk 8
2380 Ravels

Tel.: +32 (0)14 75 46 54
GSM: +32 (0)495 84 42 46

www.awbi.be

info@awbi.be

