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Transportoplossingen voor
bedrijfsvoertuigen

Flexo

Ladderdrager
Het Flexo-systeem bestaat uit een ladderdrager, dakdrager en de
bevestigingen voor het voertuig.
Afhankelijk van de wensen, is er een mogelijkheid om langs de zijkant of de
achterkant van het voertuig te laden.
De Flexo ladderdrager werd ontwikkeld voor zowel grote als
kleine bestelwagens.
Dankzij dit systeem heeft de gebruiker makkelijk toegang tot zijn ladder in
eender welke omgeving of parkeerplaats.
Flexo kan zowel links, rechts of aan beide kanten gemonteerd worden.
De zijdelingse dragers blijven bruikbaar zelfs wanneer de Flexo
uitgevouwen is.

45 kg

40 kg

1 h 00

Waarom voor deze
ladderdrager kiezen?
• Wat ook de parkeergelegenheid is, er is altijd de mogelijkheid
om zijdelings of langs de achterkant van het voertuig te lossen.
• Mogelijkheid om op beide zijden van het voertuig te monteren.
• Mogelijkheid om platformladders (PIRL) of uitschuifbare ladders
met 1 tot 3 delen te vervoeren – tot 40kg.
• Vlotte bevestiging van ladders met de vaste bevestigingshaken
op de drager.
• Makkelijk en snelle handeling dankzij de meegeleverde
bedieningshendel.
• Dankzij het Flexo systeem kunt u nog de beschikbare
laadruimte benutten op de dakdragers.
• Kan gecombineerd worden met andere MTS-accessoires
(zoals de buizenhouder, halve imperialen, zwaailichthouder,
bevestiging voor gevarendriehoek…) om zich moeiteloos aan
te passen aan verschillende beroepstakken.
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Compatibele voertuigen
Citroën

Nissan
L1, L2

NV200

L1

L1H1, L2H1, L3

NV300

L1H1, L2H1

BERLINGO
JUMPY

Opel

Fiat Professionnal
L1, L2

COMBO

L1, L2

SCUDO

L1H1, L2H1

VIVARO

L1H1, L2H1

TALENTO

L1H1, L2H1

DOBLO-CARGO

Ford

PARTNER

TRANSIT CONNECT

L1H1, L2H1

TRANSIT CUSTOM

L1H1, L2H1

CITAN

EXPERT

L1, L2
L1H1, L2H1, L3

Renault

Mercedes-Benz
VITO

Peugeot

L1, L2
L1H1, L2H1, L3H1

KANGOO
TRAFIC

L1, L2
L1H1, L2H1

Toyota
PROACE

L1H1, L2H1
L0, L1, L2

CADDY
TRANSPORTER
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