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Zariadenie do úžitkových 
vozidiel
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bott vario Najlepšie pracovné podmienky
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Podmienka vášho úspechu.

Prekvapenia sú pri servise a montážnej 

činnosti na dennom poriadku. To kladie 

veľké nároky na profesionálne a krea-

tívne zvládnutie vzniknutej situácie. Byť 

pripravený na každú situáciu znamená, 

mať vždy po ruke príslušné náradie, ma-

teriál a náhradné diely. Jedným slovom 

- všetko musí byť na svojom mieste!

Základnou úlohou zariadenia je praktic-

ké využitie úžitkovej plochy vozidla. Aj v 

úzkom priestore bude prepravené všet-

ko bezpečne. Rýchly prístup a prehľadné 

usporiadanie materiálu sú nevyhnutnou 

súčasťou kvalitne odvedenej práce u 

zákazníka.

bott vario zariadenie sa tak vďaka svojej 

modularite stane vašim efektívnym rieše-

ním. Spoľahlivosť, funkčnosť a poho-

dlné ovládanie sú zárukou maximálnej 

spokojnosti užívateľa. Tieto vlastnosti 

robia profesionála aj z vášho servisného 

vozidla.



www.bott-group.com4

bott vario Vlastnosti a hodnoty

modulárne■■

 individuálne plánovanie a konfi gurácia 

pre dokonalé využitie úžitkovej plochy 

vozidla - celkom podľa vašich predstáv!

bezpečné■■

 kvalitná povrchová úprava a nárazový 

test podľa európskej normy ECE R44 - 

pretože vaša bezpečnosť je na prvom 

mieste!

A čo robíte zajtra vy?
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Základ vášho úspechu

ľahké■■

 inteligentná kombinácia použitých mate-

riálov a celistvosť konštrukcie umožňuje 

väčšie užitočné zaťaženie - pri nižšej 

hmotnosti!

robustné■■

 pevnosť a stabilita zariadenia - 

záruka dlhodobého používania  

pekné■■

 bott vario dizajn stvárňuje pracovisko ako 

životný priestor a je zárukou vynikajú-

ceho vzhľadu.

S bott vario zariadením sa môžete plne sústrediť na plnenie úloh a služieb pre svojich zákazníkov. Myšlienky týkajúce 

sa bezpečnosti, redukcie hmotnosti, zabezpečenia tovaru, môžete „hodiť za hlavu“ - sú témou včerajška!
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bott vario Svetové značky
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Máte na výber

Správna voľba typu vozidla je jedna vec,

voľba značky vec druhá. 

Toto rozhodnutie je len a len na vás. Či už ste sa rozhodli pre Citroën, Fiat, Ford, 

Iveco, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen alebo inú 

značku, vstavaný systém bott vario zariadenia vás vo vašom rozhodnutí podporí.

Rozhodnutie, aký model a značku vozidla si vyberiete, je len na Vás. bott 

vario zariadenie vás v rozhodnutí len podporí.
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bott vario V transporteri



9

Priestor podľa predstáv.

„Klasici“ v kategórií montážnych vozidiel, ponúkajú dostatok priestoru na všetko, 

čo je treba prepraviť.Čím väčšia je kapacita, o to vyššie sú aj nároky na poriadok a 

optimálne umiestnenie prevážaného materiálu. Zariadenie musí byť dobre a rýchlo 

zabezpečené.

Je to téma, ktorej venujeme veľkú pozornosť. S rôznymi stavebnými hĺbkami si zaria-

denie berie len toľko priestoru, ktorý mu poskytnete. 

Možnosť využia úložného priestoru na prevoz objemného tovaru, 

je perfektná.
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bott vario V malom úžitkovom vozidle
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Efektívnosť v každom detaile.

Hlavnou devízou malého úžitkového vozidla je jeho všestranná účelnosť a to aj bez 

ohľadu na akú činnosť ho využívate.

Aby vyhovovalo vašim požiadavkám, bott vario zariadenie ponúka varianty aj pre 

túto kategóriu vozidiel. Veľkorysý priestor spodných zásuvkových modulov ponúka 

rýchly prístup k potrebnému náradiu a materiálu. Naviac máte možnosť využiť celú 

ložnú plochu na prepravu tovaru, prípadne ďalšiu zástavbu.

Všetko má svoje miesto, všetko je na poriadku, všetko je po ruke.

Tak zanecháte u svojich zákazníkov ten najlepší dojem.
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bott vario V osobnom vozidle
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Komfortné pracovné podmienky.

Pri dlhých cestách je komfort jednou z hlavných priorít.Mnohí by preto radšej pred 

transporterom uprednostnili vozidlo typu kombi.

Umiestnením montážneho rámu sa aj toto želanie môže stať skutočnosťou. Tento 

vytvorí spojovací článok, ktorým bude zariadenie prichytené do vozidla pomocou 

upevňovacích bodov v karosérií. Zo zadných a bočných dverí tým dosiahnete rýchly 

prístup k zásuvkám, servisným kufrom a prevážanému materiálu. 

Príjemné cestovanie a optimálne využitie priestoru.

Zariadenie, ktoré vyhovie vašim potrebám.
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bott vario Rôzne odvetvia
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Každé odvetvie s vlastným zariadením

Každé odvetvie pracovnej činnosti má svoje špecifické nároky a požiadavky. To isté 

platí aj pre vstavaný úložný systém určený do vozidla - bott vario. V každom profes-

nom odvetví sa pracuje so špeciálnymi materiálmi, náradím špecifickým spôsobom.

Na základe dlhoročných skúseností a intenzívnej komunikácie so zákazníkmi, nájdete 

v systéme bott vario špeciálne zostavy pre servisných technikov, inštalatérov, kúre-

nárov, klampiarov, elektrikárov, maliarov, chladiarenské, vzduchotechnické, stolárske 

firmy, kuriérov expresných zásielkových služieb a pre mnoho ďalších profesií.

Nezáleží na tom, či ste remeselník, údržbár, či servisný technik, systém bott vario 

zariadenia ponúka každému z Vás to, čo potrebujete pre profesionálny výkon svojej 

profesie.
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bott vario Servisné kufre a boxy
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Súčasť systému

Dokonca aj s najlepším prístupom na miesto servisu, musíte často posledné metre 

prejsť pešo. Niektoré časti zariadenia sa preto stali tzv. príručnou batožinou. Náradie, 

montážny materiál a celý potrebný sortiment jedným hmatom vyložíte z vozidla.

Solidnosť vášho remesla sa odráža v robustnosti vybavenia. Kvalitné zariadenie ne-

musí byť ťažké. Použitie servisných kufrov a boxov môže vďaka svojej nízkej hmot-

nosti a robustnosti rukoväte výrazne prispieť k uľahčeniu práce.

Pre profesionálny výkon potrebujete všestranné zariadenie. Veľké, malé, ľahké či ťaž-

ké objekty majú rôzne požiadavky na prepravu a skladovanie. Aj v tomto vám naše 

zariadenie vychádza v ústrety. Každá súčiastka tak má vytvorené ideálne miesto na 

skladovanie a prepravu, všetko je bezpečne uložené vo vozidle.

bott vario umožňuje aj umiestnenie kufrov od iných popredných výrobcov 

elektrického náradia a montážneho materiálu. Všetko je bezpečne uložené 

a má vo vozidle svoje miesto.
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bott vario Kombinácia materiálov

Byť neustále v mobilnom nasadení zna-

mená, stráviť podstatnú časť pracovné-

ho dňa na ceste za zákazníkom. 
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Jednoducho a bezpečne vpred.

Bott vario pri návrhu jednotlivých komponentov využíva kombináciu materiálov. Pev-

ná, práškovou farbou lakovaná oceľ, eloxovaný hliník a vysoko kvalitný plast. Touto 

kombináciou materiálu garantujeme najvyššiu bezpečnosť a stabilitu pri minimálnej 

hmotnosti samotného zariadenia. Táto filozofia šetrí zreteľne na váhe ale aj napriek 

tomu ponúka úplnu ochranu pre všetkých cestujúcich. V prípade núdze je odľahčená 

konštrukcia zariadenia okrem pasívnej bezpečnosti výhodou aj pre vašu aktívnu bez-

pečnosť. Presné ovládanie vozidla, aj v kritických situáciách, má tiež pozitívny vplyv 

na spotrebu paliva.

Vieme, čo je pri používaní mobilnej dielne dôležité. Konštrukcia a spracovanie plôch, 

hrán a rohov zaisťuje svojim vysoko kvalitným prevedením maximálnu bezpečnosť pri 

práci.

Kombinácia použitých materiálov a starostlivé prevedenie detailov ovplyvňujú nápad-

ne atraktívny dizajn samotného zariadenia. Jeho vzhľad, zas z iného uhlu pohľadu 

zaručuje dobrý ohlas u vašich zákazníkov.

Vaše zdravie a bezpečnný návrat domov

sú pre nás najdôležitejšie.
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bott vario Bezpečnosť

Každý, kto chce mať istotu, dbá pri 

kontrole bezpečnostných systémov 

na tzv. princíp štyroch očí. Tento, pre 

extrémnych športovcov tak nevyhnutný 

zmysel, sa v roku 1991 stal pre nás tiež 

samozrejmosťou.

V spolupráci s automobilovým priemys-

lom, TÜV a inými neutrálnymi skúšob-

nými ústavmi sú pravidelne vykonávané 

nárazové testy, ktoré spĺňajú aktuálne 

normy. S plne naloženým vozidlom a 

s namontovaným zariadením sa urobí 

nárazový test, ktorého výsledky poskyt-

nú dôkaz o jeho bezpečnosti. Pri tomto 

teste sa poukáže na správanie sa jednot-

livých komponentov, ich prepojenie a 

pevnosť spojovacích bodov, vo vozidle v 

prípade núdze.

Pre porovnanie:
Nárazový test s dreveným zariadením. Ná-
klad je nebezpečný pre cestujúcich.
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Nárazový test ako dôkaz.

Zachytí nové bott vario zariadenie dynamickú energiu? Ostane naložený tovar s 

hmotnosťou 500 kg na svojom mieste? Bude úspešne absorbovaná extrémna sila 

nárazu úmyselne deformovaných komponentov?

Teraz vyskúšame, či to, čo vo vlastnom laboratóriu na zariadení skúšali technici – 

vibračné a záťažové testy, trhacie skúšky a dlhodobý test funkčnosti, odolá aj tejto 

extrémnej situácii.

Simulovaná kolízia vozidla pri rýchlosti 50 km/h je realistická v každom detaile. Rovná 

sa to 20-násobnému gravitačnému zrýchleniu v časovom úseku 30 milisekúnd. Týmto 

sme splnili podmienky európskej normy ECE R44.

Dôkaz je jasný. Nárazové testy dokázali, že na bott vario sa vodič a spolujazdec môžu 

bezpečne spoľahnúť.

Ďalším dôkazom kvality bott vario zariadenia je udelenie certifikácie GS.
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bott vario Zabezpečenie tovaru

Pre posádku vozidla je samozrejmé 

použitie bezpečnostných pásov. Človek 

sa po nástupe do vozidla automaticky 

pripúta. Každý vodič vie, že byť pripúta-

ný počas jazdy vo vozidle, je nevyhnutné 

pre bezpečnosť!

Ale čo s nákladom nachádzajúcim sa 

vzadu za pasažiermi? 
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Použitie bezpečnostných pásov je nevyhnutné

Fyzikálne zákony platia pre všetkých. Nielen pre posádku, ale aj pre prepravovaný 

náklad. Nezabezpečený tovar, ktorý sa môže voľne pohybovať v priestore vozidla, 

predstavuje vysoké riziko. Negatívne ovplyvňuje nielen jazdné vlastnosti, ale aj vodi-

ča. Zodpovedný vodič dbá na primerané a dôkladné zabezpečenie nákladu.

Že je vám prepravovaný náklad príliš objemný a vysoký, alebo veľmi úzky a dlhý, či 

dokonca guľatý alebo hranatý? Bez ohľadu na komplikovanosť parametrov bott vario 

zariadenie ponúka bezpečné riešenie aj pre takéto prípady. V neposlednom rade je 

tak vyhovené aj prísnym bezpečnostným podmienkam, ktoré na posádku a majiteľa 

vozidla kladie zákon.



www.bott-group.com24

bott vario Koncepcia

bott vario vám svojou unikátnou modu-

laritou a technickými vlastnosťami ponú-

ka riešenie zariadenia do vozidla, ktoré 

presne zodpovedá vašim potrebám.
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Plánovanie - základ

Efektívne využitie priestoru, stabilita, životnosť, bezpečnosť a nízka hmotnosť majú 

obrovský význam pri výbere správneho typu zariadenia do vozidla. Na dosiahnutie 

týchto vlastností je potrebné ich zosúladiť už pri prvotnom plánovaní.

Bezpečnosť začína vhodným rozložením hmotnosti nákladu vo vozidle. Efektívne 

využitie priestoru kladie dôraz na frekvenciu používania prepravovaného materiálu 

a náradia. Na základe individuálnych požiadaviek zákazníka a špecifikácie pracovné-

ho odvetvia vám navrhneme vhodné riešenie, na ktorom sa podieľate od začiatku 

procesu plánovania.

bott vario vám svojou unikátnou modularitou a technickými vlastnosťami ponúka rie-

šenie zariadenia do vozidla, ktoré presne zodpovedá vašim potrebám. Po odsúhlasení 

všetkých požiadaviek vám servisní partneri navrhnú individuálne riešenie. Po upres-

není vašich požiadaviek Vám vypracujeme detailnú grafickú 3D ponuku. Základnou 

inšpiráciou pre Vás môže byť vzhliadnutie predvádzacieho vozidla.
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bott vario Odborná montáž
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Odborná montáž - samozrejmosť.

Jednotlivé komponenty bott vario zariadenia sa osvedčili v rôznych testoch bezpeč-

nosti a tým splnili náročné podmienky európskej normy ECE R44.

Odborná montáž zariadenia je tak isto veľmi dôležitá - ide predsa o vašu bezpečnosť 

na ceste! Nami vyškolení pracovníci, vám na základe certifikátu, garantujú profesio-

nálnu montáž bott vario zariadenia do vášho servisného vozidla.

Aj vo svojom okolí nájdete servisného partnera, ktorý vám poskytne profe-

sionálne plánovanie, predaj a odbornú montáž zariadenia.
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