BesteBak.nl
OpenBak
- Sterk en robuust
- Gegalvaseerd of gepoedercoated
- Lage vloerhoogte
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- Uniek bouwsysteem
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- Voor alle soorten lading
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Bij BesteBak.nl adviseren wij u graag over de beste keuze!
BesteBak Open: voordelig en snel leverbaar
Wegwerkers, gemeentereinigers en hoveniers kennen de voordelen van onze BesteBak
Open. Zijn lage eigen gewicht, multifunctionaliteit en op maat gemaakte ontwerp maken de open laadbak geschikt voor alle soorten lading: zakken, bulklading, stortgoed,
stukgoed en pallets. Dankzij ons unieke bouwsysteem leveren we de open laadbakken bovendien in een mum van tijd volledig op maat af. En dat alles tegen een hele
aantrekkelijke prijs!

BesteBak Reiniging: doet wat hij moet doen
Alleen al de schephouder, bezembak en andere slimme details van de BesteBak
Reiniging verraden dat onze carrosseriebouwers weten waar zij het over hebben. Bij
de ontwikkeling van deze bak hebben zij zich duidelijk laten leiden door een optimale
technische uitrusting voor zowel het reinigingswerk als voor de mensen die het moeten doen. En het resultaat mag er zeker zijn. Afhankelijk van uw wensen gaan wij altijd
op zoek naar de slimste oplossingen! Waarom? Omdat het ons streven is dat de straten
schoner worden tegen een zo laag mogelijke fysieke inspanning van de gebruikers!

BesteBak Groen: variabel in inrichting en uitvoering
De hoveniers die met deze Groene variant van BesteBak werken, willen niet anders
meer. Juist omdat deze laadbak zo variabel is in zijn mogelijkheden voor inrichting en
uitvoering. Ook hier geldt ‘voor elk wat wils’. Denk aan een gesloten variant van deze
laadbak in de vorm van een kipper met naar boven scharnierend dak. Deze is bijvoorbeeld ideaal voor de opvang van versnipperd snoeihout. Door plaatsing van een
kogelkoppeling en voedingstekker voorzien we deze
BesteBak bovendien van een versnipperaar.
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Standaard ijzersterk afgeleverd
De BesteBak Open wordt standaard afgeleverd met een stalen kopschot met
een palenjuk en een zo laag mogelijk opgebouwd stalen grondraam met
dwarsliggers voor een perfect draagvermogen. Samen met de 300 mm hoge
en 25 mm dikke geanodiseerde aluminium zij- en achterborden met gegalvaniseerde stalen inbouwsluitingen, de touwhaken aan de zij- en achterregel en
de betonplexvloer van 18 mm met antislip, maken zij het onderscheidende,
ijzersterke karakter van de open laadbak volledig waar.

Meer weten?
Omdat alle carrosserieën in onze eigen fabriek worden geproduceerd,
leveren wij altijd maatwerk. Neem vrijblijvend contact met ons op om u te
laten informeren over de verschillende mogelijkheden die BesteBak biedt.
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