
Uniek ladesysteem voor meer ruimte en overzicht



Elevator Pitch Over BEKS

Moeiteloos 
opbergen

Waarom ons ladesysteem?
Ons ladesysteem wijkt sterk af van de traditionele merken bedrijfswageninrichtingen. 

BEKS ladesystemen komen op de vloer van de auto, in plaats van rekken die tegen de 

zijwanden staan. Hierdoor benut je de volledige inhoud van de laadruimte. Ons unieke 

ladesysteem biedt nog meer voordelen:

Door de ongelijke belading, wordt het rijgedrag 
van je auto minder goed. Bovendien worden de 
vering en de banden te zwaar belast. Het BEKS 
vloerladesysteem helpt je om een goede en 
gelijkmatige belading van je bus te realiseren.

Een ladesysteem is in vrijwel alle situaties een 
betere oplossing dan wandrekken. Alles heeft 
een vaste plaats en extra materialen leg je 
bovenop je ladesysteem, waarbij je gewoon nog 
bij je gereedschap en onderdelen kunt.

Als de hoogte van de auto niet voldoende is 
om rechtop te kunnen staan, is toegang tot 
de laadruimte vervelend en soms zelfs pijnlijk. 
Bij ons ladesysteem zijn jouw materialen en 
gereedschappen makkelijk toegankelijk van 
buitenaf. Dat is ergonomie ten top!

Ons ladesysteem is het lichtste type 
bedrijfswageninrichting. Elke kilo die jij teveel 
met je meeneemt, kost je 0,1 liter brandstof per 
elke 100 kilometer die je rijdt. 

Gelijkmatige belading

Ik kan niet bij mijn spullen

Rechtop staan

Brandstofbesparing

Veel bedrijfswagens zijn rommelig door gebrek 
aan een slimme opbergruimte. Het gevolg 
hiervan is dat je eerst moet zoeken naar de 
juiste materialen en gereedschappen voordat je 
eindelijk aan de klus kunt beginnen.  Herken je 
dit probleem? Dan is ons unieke ladesysteem als 
bedrijfswageninrichting een uitkomst voor jou!



afbeelding

Wat BEKS 
zo uniek 
maakt

Waarom BEKS?

In 2001 begon de ontwikkeling van de eerste generatie BEKS ladesystemen. 

Door de vele positieve reacties  groeide BEKS door en ontwikkelde het product 

zich verder. Tot op de dag van vandaag is het BEKS ladesysteem de benchmark 

voor de Mini, Compact en Midi segmenten. Bovendien vindt dit unieke 

ladesysteem zijn weg naar vele pick-ups en voertuigen uit het Maxi segment.

Als kleine organisatie zijn wij flexibel en kunnen we direct inspelen op jouw specifieke 

wensen en eisen. Ook maken we gebruik van de modernste technieken en kwalitatief 

hoogwaardige materialen. Daardoor is ons systeem zeer licht en erg duurzaam. Kans op 

defecten is vrijwel nihil. 

Wij hebben in geheel Europa dealers die jou graag 

van dienst zijn. Zij hebben ruime ervaring met de 

inbouw van ons ladesysteem en kunnen iedere 

bedrijfswagen geheel naar jouw wensen inrichten. 

Uniek ladesysteem

Onze kracht

Zo werken wij

Unieke ladegeleiding:

GEEN telescopische ladegeleiders aan de zijkant

Gepatenteerde vergrendeling van de lade

Specialisme in vloerladesystemen

Resulteert in brandstofbesparing 

of in een grotere actieradius

Laag eigen gewicht

Aluminium (geanodiseerd), RVS (inox)

Zetdelen van staal (thermisch verzinkt)

Lichtgewicht hout (voornamelijk Populier)

Slimme mix van materialen

Diepte 60 t/m 90 > 60 kg per lade

Diepte vanaf 105 > 100 kg per lade

Hoog laadvermogen

Oneindig veel combinaties 

mogelijk

Groot Assortiment

Zeer eenvoudig zelf te 

configureren op onze website

BEKS-wizard

Na 9 werkdagen kan de bestelde 

inrichting de fabriek verlaten

Zeer korte levertijden

Korte inbouwtijd;

Module wordt inbouwklaar geleverd

Eenvoudige montagewijze

Absorbeert de energie die 

vrijkomt bij een aanrijding.

Crashbestendig

Elke 10 kg teveel meenemen, kost 0,1 

liter brandstof per 100 km extra

Lage ‘total cost of ownership’

Lades zijn volledig in te delen, naar eigen 

wens en behoefte 

Zeer uitgebreide accessoirelijst

Makkelijk overbouwen naar een 

volgend voertuig

Lange levensduur

Onverslijtbaar, het beste 

ladesysteem van Europa

10 jaar garantie

Meer tijd voor het echte werk. 1 minuut 

zoeken kost jou en je klant 1 euro!

GEEN zoektocht naar spullen

Geen indringen van vuil van buitenaf. 

Onderdelen kunnen niet uit de lade 

springen

Rondom volledig dicht



Eindeloze mogelijkheden
Voor Monteurs

Wilt u een overzichtelijke 

laadruimte waarin u uw 

gereedschappen gemakkelijk 

kunt opbergen en kunt 

terugvinden? Werkt u graag 

efficiënt en prettig, zonder 

constant in en uit uw auto te 

hoeven klimmen? Ontdek het 

lichtgewicht opbergsysteem 

van BEKS.

Voor Fleetowners 

Al vanaf het prille ontstaan van 

BEKS, zijn klanten met grote 

wagenparken belangrijk. De 

mogelijkheden die BEKS biedt 

voor klanten met een groot 

eigen wagenpark zijn nèt 

een tikje groter. Bijvoorbeeld 

afwijkende maatvoering of 

specificaties, branding (uw 

eigen logo en bedrijfskleuren) 

of inrichtingen die op afroep 

klaarstaan; een kleine greep uit 

de mogelijkheden die BEKS biedt

Voor Dierenartsen

Wilt u een praktijkwagen 

die niet alleen overzichtelijk 

en hygiënisch is, maar 

ook is voorzien van alle 

gebruiksgemakken? Zoals 

een CoolBox met extra 

stroomvoorziening, 230 volt voor 

een printer, stromend water met 

afvoer en de mogelijkheid tot 

het scheiden van afval? Ontdek 

de lichtgewicht AutoApotheek 

oplossingen voor dierenartsen 

van BEKS-for-Vets.

Voor Politie

Al vele jaren vinden Politiezones 

in binnen- en buitenland hun 

weg naar BEKS. Dat verloopt 

meestal via gespecialiseerde 

inbouw partners. Bedrijven die 

zich volledig hebben toegelegd 

op de totale inrichting 

van Politie en hulpdienst 

voertuigen. BEKS is er trots op 

deel uit te mogen maken van 

zo’n ombouw.

THE VAN ORGANIZER THE FLEET ORGANIZER

THE BLUE ORGANIZERTHE VETS ORGANIZER



Wij maken het 
passend

Maatvoeringen.

In de afgelopen jaren hebben wij voor vrijwel elk beroep al wel een 

bedrijfswageninrichting ontworpen. Ons ruime aanbod aan mogelijkheden 

staat tot je beschikking, om je te helpen bepalen wat voor jou de meest ideale 

inrichting is. Ons assortiment omvat ruim 5,5 miljoen verschillende configuraties!

Wat de bedrijfswageninrichting ook moet zijn, 
BEKS biedt je de beste oplossing!

Voor Pick-ups

Voor Personenauto’s

Voor Bestelwagens

(Mini, Compact & Midi)

Voor Bestelwagens

(Maxi)



Accessoires
Overal aan gedacht.

In een bedrijfswageninrichting horen natuurlijk 
accessoires. Door de lades op een slimme manier 
in te delen, verhoog je het gebruiksgemak. 
Tussenschotjes, kunststof bakjes en vakverdelingen 
in kunststof of aluminium, zorgen voor nog meer 
overzicht.

Heb je een bankschroef op een slede nodig, of wil 
je onderweg je handen kunnen wassen; BEKS biedt 
daarvoor de oplossing.

Meer info: www.beks-shop.com

Diverse afmetingen

Algemene accessoires

Accessoires voor dierenartsen

Diverse afmetingen

Diverse afmetingen Voor op de bodem van de lade

Positie zelf te bepalen Diverse afmetingen

Meerder sloten met 

1 sleutel mogelijk

Standaard of  

met spanwartels

Uitrekbaar

Diverse modellen Voor 50, 100 of 250 ml flesjes 4, 6 of 8 liter

Tussenschotten Vakverdeling aluminium

Vakverdeling kunststof Antislipmatten

Lengteverdeling Kunststof kratten

Sloten Montagesets

Bankschroefslede

Coolbox Vakverdeling flesjes Afvalbakken



Online configurator

Configureer online zelf je 
bedrijfswageninrichting
Wil jij een bedrijfswageninrichting zelf samenstellen? Ga dan geheel vrijblijvend aan 

de slag in onze online wizard en ontwerp je persoonlijke bedrijfswageninrichting 

volgens jouw wensen en inzichten.

Met deze online tekentool kun je op eenvoudige wijze jouw bedrijfswageninrichting 

zelf samenstellen. Jaarlijks ontwerpen duizenden klanten  

zelf de ideale inrichting van hun bedrijfsbus online.

Start nu: wizard.beks-systems.com



Interesse?
Vertrouw op ons vakmanschap

Wilt u meer informatie over ons of over onze ladesystemen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons bereiken

via onderstaande contactgegevens.

BEKS Systems 

Goudenrijderhof 8

5551 VJ  Valkenswaard

tel. +31 40 204 5052

www.beks-systems.com

info@beks-systems.com

Meer info op: www.beks-systems.com

Made in Holland


