MODUL-SYSTEM
WE MAKE YOUR VAN WORK SMARTER

BEDRIJFSACTIVITEITEN
Modul-System
WE MAKE YOUR VAN WORK SMARTER
Modulair, lichtgewicht en robuuste bedrijfswageninrichting inclusief
accessoires voor lichte bedrijfswagens. Op maat gemaakte oplossingen voor
uw bedrijfswagen met bijvoorbeeld ladeblokken, legborden, werkbanken,
kluizen en accessoires.

Dakdragers
DAKDRAGERS, BUIZENDRAGERS & ACCESSOIRES
Robuust en botsingsveilig dakdragersysteem ontworpen om de dakbelasting
van het voertuig te weerstaan. Wij bieden een breed scala aan lampen en
accessoires voor onze dakdragers.

Modul-Express
VOOR PAKKETDIENSTEN
Lichtgewicht en flexibele oplossing met opklapbare legborden.
Het tussenschot met schuifdeur zorgt voor snelle en gemakkelijke toegang tot
de laadruimte. Accessoires zoals instaphandgrepen, laadstangen, laadnetten,
sjorogen en vloerstoprails dragen bij aan een grotere efficiëntie.

Modul-Floor
WAAR ALLES KLIKT
Een robuuste en lichtgewichte vloer- en wandbekleding voor een snelle, veilige installatie in bedrijfswagens zonder te boren. De geïntegreerde profielen
van de vloeren maken een snelle en veilige installatie mogelijk en bieden flexibele vastzetmogelijkheden.

Modul-Connect
EEN PLATFORM VOOR ALLE DIGITALE EN ELEKTRISCHE APPARATEN
Met Modul-Connect kunt u alle elektrische apparatuur in het voertuig bedienen
met uw mobiele apparatuur. Met Modul-Connect PRO kunt u uw wagenpark
monitoren en beheren. We bieden ook een breed scala aan elektrische
accessoires zoals verlichting, omvormers, acculaders en verwarmingsystemen.

WAAROM VOOR MODUL-SYSTEM KIEZEN?
MAATWERKOPLOSSINGEN
•

Dankzij de modulariteit kan elke klant een unieke oplossing krijgen
die op maat is gemaakt.

•

Niet-beschadigende installatie van de inrichting om de restwaarde
van de wagen te beschermen.

•

Op verzoek kunnen we tevens maatwerkproducten produceren.

INNOVATIEF, DUURZAAM EN LICHTGEWICHT
•

Modul-Connect biedt toegang tot realtime gegevens voor
zowel chauffeurs als ondersteuningsteams, wat een revolutie
teweegbrengt in de manier waarop u uw wagenpark beheert.

•

Producten gemaakt van ultrasterk staal, hoogwaardig aluminium
en composietmaterialen voor minimaal gewicht en maximaal
draagvermogen.

•

U heeft tevens toegang tot vele gepatenteerde oplossingen zoals
het unieke T-Rails profiel, Modul-Floor en lamp voor dakdrager.

•

We geven standaard 36 maanden garantie.

EXCELLENTE SERVICE
•

Als total solution provider kunnen we alles aan, van een
enkelvoudig voertuig tot grote fleets.

•

Naast producten en kennis, leveren we ook gedetailleerde
tekeningen en inbouwspecificaties.

•

Snelle levering.

EXTREEM VEILIG
•

We voeren continu uitvoerige crashtesten uit bij gespecialiseerde
onderzoekscentra zoals Volvo Cars Safety Centre.

•

We doen laboratorium-, laadcapaciteit- en vibratietesten.

•

En tevens duurzaamheidstesten die de gehele levenscyclus
simuleren.

•

Goedgekeurde en gecertificeerde producten.

EIGEN PRODUCTIE EN SERVICE CENTERS
•

De productie vindt plaats in onze eigen fabriek in Zweden.

•

We beschikken over een breed netwerk aan eigen inbouwcentra
(Service Centers) over de gehele wereld.

•

We bieden turnkey oplossingen voor onder meer vloer- en
zijwandbescherming, imperialen, verlichting, omvormers,
oprijplateaus, omvormers, etc.

•

We zijn ISO 9001, ISO 14001 en TÜV gecertificeerd.
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MODUL-SYSTEM
Modul-System is een van de grootste fabrikanten ter wereld van bedrijfswageninrichting.
We zijn onderdeel van de Lifco Groep en het hoofdkantoor is gevestigd in Zweden.
Modul-System heeft dochterondernemingen in 10 landen en onze producten worden via
ons partnernetwerk, wereldwijd in meer dan 50 landen verkocht. We hebben ruim 50 jaar
ervaring in de branche. We werken er continu aan om leidend te blijven in onze branche met
betrekking tot de ontwikkeling kwalitatieve en duurzame producten.
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