OPEN LAADBAK & KIPPER

OPEL BEDRIJFSWAGENS.

OPEL MOVANO OPEN LAADBAK & KIPPER
Voor de Opel Movano is geen klus te groot. Met een grote diversiteit in hoogtes en
lengtes, voor- of achterwielaandrijving en enkele of dubbele cabine is deze krachtige
bedrijfswagen ideaal om alle ladingen te vervoeren. In combinatie met de Movano
Chassis Cabine levert Opel Bedrijfswagens de Ergo Open Laadbak en Ergo Kipper van
Van den Born Carrosserie.
ERGO OPEN LAADBAK
De Ergo Open Laadbak wordt door Van
den Born volledig op maat gebouwd
met u en uw bedrijf voor ogen zodat hij
volledig voldoet aan al uw specifieke
wensen en behoeften. De Ergo Open
Laadbak van Van den Born biedt een
breed scala aan transportmogelijkheden.
STANDAARDUITRUSTING
• Opgebouwd uit stalen profielen
• Betonplex antislipvloer
• Kopschot, neerklapbaar zij- en
achterbord van geanodiseerd 		
dubbelwandig aluminium
• Touwhaken langs zij- en
achterkant laadbak
• Dubbele onderrijbeveiliging 		
voor makkelijke en veilige
opstap in laadbak
• Fysergo keurmerk voor het
ergonomische ontwerp

ERGO KIPPER
Op de Movano Chassis Cabine bouwt Van
den Born Carrosserie ook de Ergo Kipper.
Deze robuuste Kipper is een kippende
laadbak waarmee ladingen gemakkelijk
te lossen zijn. De Ergo Kipper van
Van den Born Carrosserie is leverbaar als
een achterwaartse of driezijdige Kipper.
STANDAARDUITRUSTING
Zoals Open Laadbak, aangevuld met:
• Subframe t.b.v. hydraulische 		
kiepinstallatie die zorg 		
draagt voor achterover of 		
driezijdig kantelen van laadbak
• Afstandbediening aan
spiraalkabel

Zowel de Ergo Open Laadbak als de Ergo Kipper is opgenomen in het Opel Certified Conversions
programma van Opel Bedrijfswagens. Hierdoor bent u verzekerd van een opbouw die geheel
voldoet aan de officiële fabrieksvoorschriften en kwaliteitseisen en u profiteert van minimaal twee
jaar garantie op uw Opel Bedrijfswagen én de ombouw.

OPTIES EN ACCESSOIRES ERGO OPEN LAADBAK EN ERGO KIPPER
• Laadkraan
• Zwaailampen en flitsers
• Afneembaar gaaswerk
• Afdeknet
• Kunststof veegvuilopbouw
• Ergo gereedschapskist
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