
Product brochure
plywood laadkasten 7t - 26t



SBR Solutions levert gesloten laadkasten uit plywood voor truck chassis met een 

totaalgewicht vanaf 7 tot en met 26 ton. Stuk voor stuk hoogwaardige producten uit 

industriële serieproductie tegen zeer aantrekkelijke prijzen.

Een sterk netwerk van betrouwbare 
partners waar je steeds op kunt rekenen.

Over het gehele ordertraject wordt u als 
klant tijdig geïnformeerd.

‘Een hoogwaardig product tegen een 
zowel concurrerende als interessante 
prijs-kwaliteitsverhouding.

Wij werken met een efficiënte  
organisatiestructuur met korte 
communicatie lijnen.

De voordelen:

• Hoog laadvermogen

• Lange economische levensduur

• Geringe onderhoudskosten

• Hoog afwerkingsniveau met moderne aluminium profielen

• Achterportaal met geïntegreerd afdichtingssysteem

• Uitgebreide en branche gerichte lading vastzet mogelijkheden

• In vele varianten en afmetingen leverbaar.

Al onze leveranciers zijn systeempartners van de bekende truckmerken in Europa. Met een modulair opbouwconcept in combinatie 

met de wielbasis van het voertuig bieden wij een veelvoud aan mogelijkheden qua afmeting. Naast een standaard pakket bedienen 

wij ook klant specifieke wensen.

*afwijkende afmetingen mogelijk

SBR Plywood laadkasten

Lengte 5.200 mm 6.080 mm 7.280 mm 8.080 mm

Hoogte 2.200 mm 2.300 mm 2.400 mm 2.500 mm 2.600 mm

Breedte 2.490 mm

Snelle doorlooptijd

BetrouwbaarInformatie ordertraject

Premium kwaliteit



Wij werken met een efficiënte  
organisatiestructuur met korte lijnen.

Voorbeeld standaard uitvoering:

• Uitvoering met dubbele achterdeuren of laadklep

• Gegalvaniseerde onderbouw

• Vloerdikte van 21 of 24 mm

• Plywood panelen van 17 mm dikte 

• Glad aluminium buiten frame 

• Licht doorlatend dak

• LED binnenverlichting 

• Zijdeur rechtsvoor of rechtsachter 

Optionele uitvoering:

• Verschillende ladingzekering mogelijkheden op de zijwanden en voorwand

• Keuze uit meerdere vloertypes / vloer sterktes / vloer coatings 

• Afwijkende dimensies van de laadkast mogelijk op aanvraag  

• Lichtgewicht pakket met ALU dwarsbalken

• Forwarding pakket met versterking van de onderbouw en vloer, 

 hogere stootplint etc..

• Keuze uit laadklep van verschillende leveranciers 

• LED strips over de gehele lengte van de opbouw

• Uitgebreide ladingzekering accessoires

• Uitvoering mogelijk met schuifzeil

“ Vanwege de industriële  
serieproductie kunnen we onze  

plywood laadkasten aanbieden tegen 
een heel interessante prijs zonder in te 

boeten op kwaliteit en service.” 

Thomas Malysse 
Medezaakvoerder SBR

Uitvoering met LED strip L&R

Dubbele achterdeuren icm  
uitschuifbare trap.

Uitvoering in schuifzeil

Uitgebreid aanbod in 
 ladingszekeringen



Rode dreef 11, 8510 Marke (Kortrijk)

Uw partner in  
carrosseriebouw

voor bestel- en vrachtwagens

+32(0)56 360 690        info@sbrsolutions.be


