
Zwaargewicht in lichtgewicht

ALUCA Dimension2
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Welkom bij ALUCA

ALUCA vervaardigt technisch hoogwaardige producten en doordachte  

oplossingen op het gebied van bedrijfswageninrichtingen.

De bedrijfswageninrichtingen van ALUCA worden gemaakt uit 100% aluminium. 

Een bewuste keuze, want aluminium is niet alleen licht van gewicht, maar biedt 

daarnaast nog veel meer doorslaggevende voordelen.

Overtuig uzelf van de vele voordelen van het ALUCA systeem: in deze folder  

toont ALUCA een geheel nieuwe en indrukwekkende dimensie binnen het  

ALUCA productprogramma.

 

  ALUCA staat voor:

•  innovatief productprogramma;

•   

medewerkers en landelijk dekkend dealernetwerk;

•  klantgerichte oplossingen voor alle toepassingen 

en voertuigtypes.

Een nieuwe dimensie aan het  
begrip bedrijfswageninrichting!
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Ontdek hoeveel ruimte uw  
voertuig écht kan bieden! 
Tot nu toe had u de keuze: ófwel uw bedrijfswagen zo inrichten dat er maximale bergruimte 

is voor gereedschap, onderdelen en verbruiksmaterialen, ófwel de ruimte vrijhouden voor het 

vervoer van grote apparaten of goederen. 

Voortaan hoeft u niet meer te kiezen! Het tijdperk van beperkte bergruimte behoort tot het 

verleden, want vanaf nu is het mogelijk beide opties te combineren! Het onderste deel van de 

laadruimte biedt opbergruimte voor mappen, losse onderdelen, koffers en gereedschap. En dan 

is er in de ruimte daarboven nog voldoende plek voor grote pakketten, pallets en/of apparaten! 

Of wat dacht u van het nieuwe ALUCA onderladensysteem met de mobiele werkplaatsinrichting 

van System ALUCA daar bovenop? Met ALUCA dimension2  valt eindeloos te combineren.  

Maak zelf kennis met de diverse mogelijkheden!
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Slim gebruik van de beschikbare ruimte
Het ALUCA dimension2  systeem gaat verder dan de  

onderladensystemen die tot dusver op de markt waren.  

De laadruimte van het voertuig wordt beter benut doordat 

de onderladen dieper zijn. Daarnaast zijn de laden  

onderling uitwisselbaar. 

Overzichtelijk gesorteerd
Heeft u uw spullen ook graag overzichtelijk bij elkaar?  

Dan kunt u met ALUCA dimension2  uitstekend uit de  

voeten. De deelbare laden zijn achterwaarts via de 

achterklep uittrekbaar ofwel zijwaarts via de schuifdeur. 

Verderop in deze brochure een overzicht van de diverse 

indelingen die mogelijk zijn. 

Ergonomisch werken
Het ALUCA dimension2  systeem is zeer gebruiks- 

vriendelijk. Doordat de laden geheel uittrekbaar zijn,  

kunt u eenvoudig van buitenaf bij uw spullen. 

Universeel inzetbaar
ALUCA dimension2 is geschikt voor inbouw in o.a. de 

volgende voertuigen: VW Caddy en Caddy Maxi, VW T5, 

Interstar, Citroen Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, 

Renault Kangoo en Mercedes-Benz Citan, Citroen  

Berlingo, Citroen Jumpy, Fiat Doblo, Ford Transit Connect, 

Opel Combo, Peugeot Partner, Peugeot Expert, etc.

Veilig  opgeborgen
De onderladen bevinden zich direct boven de laadvloer; 

eventueel zware lading heeft hierdoor een positief effect 

op de wegligging. Bovendien is de inhoud van de laden 

niet zichtbaar van buitenaf; wel zo’n veilig idee!

100% aluminium 
Net als System ALUCA is ook het nieuwe onderladen- systeem gemaakt van 100% aluminium. Daarom is ALUCA 

 hierdoor van maximale belading bij een minimaal gewicht.
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     Diepte (mm) Veldbreedte (mm) Ladehoogte (mm) Volledig 
uittrekbaar

940 360 460 582,5 705 100, 150, 200, 250, 300, 350 100%

1040 360 460 582,5 705 100, 150, 200, 250, 300, 350 100%

1140 360 460 582,5 705 100, 150, 200, 250, 300, 350 100%

1240 360 460 582,5 100, 150, 200, 250, 300, 350 92%

1340 360 460 582,5 100, 150, 200, 250, 300, 350 100%

1440 360 460 582,5 100, 150, 200, 250, 300, 350 100%

1540 360 460 582,5 100, 150, 200, 250, 300, 350 100%

1640 360 460 582,5 100, 150, 200, 250, 300, 350 92%

Maatoverzicht

Alle beschikbare diepte-, breedte- en hoogtematen in één overzicht.
(maten in mm)

Graag adviseren wij u over de voor u meest optimale inbouwsituatie!
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Het ontwerp van ALUCA dimension2  is gebaseerd op een modulair 

systeem dat talloze combinatiemogelijkheden biedt. De specifieke 

kenmerken leveren de volgende producteigenschappen op:

Voor elke 
situatie een 
oplossing

• 4 veldbreedtes, 8 bouwdieptes en 6 fronthoogten;

• Laden zijn in de meeste gevallen 100% uittrekbaar;

• Extra zware geleiderails met vergrendeling bij volledig uitschuiven;

• Belasting van de laden tot 80 kg bij gelijkmatige verdeling;

•  Door het grote assortiment matjes, steekwanden, kunststof inzetbakken 

•  Zwaartepunt van het voertuig wordt verlaagd, hetgeen zorgt voor betere 

rijeigenschappen;

•  Lade is voorzien van handgreep die de vergrendeling aan beide zijden 

centraal regelt;

• Ladegeleiding is deelbaar, waardoor de laden uitwisselbaar zijn;

• Belasting van de bovenvloer is 700 kg bij gelijkmatige verdeling;

• Knelbeveiliging (optioneel) leverbaar vanaf 150 mm.
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Aluminium zijwandbekleding (1,5 mm)
Voor uitstekende bescherming van de carrosserie van het voertuig

• Zijwandbekleding massief (zonder perfo gaten)

•   Zijwandbekleding perfo  

met geperforeerde gaten van 34 x 34 mm, voor het bevestigen van  

haken en klemmen uit het ALUCA programma

Accessoires voor het vastzetten van de lading

Artikel Code Omschrijving Lengte (mm) Gewicht (kg) Artikel-

nummer

Aluminium vliegtuigrails ZSBU Vliegtuigrails met flens  

(verzonken in de vloer)

Per meter 1,90 100975

ZSBU300 Vliegtuigrails met flens  

(verzonken in de vloer)

2998 2,30 103676

ZSBO Vliegtuigrails  

(deels verzonken in de vloer)

Per meter 2,70 100976

ZSBO300 Vliegtuigrails  

(deels verzonken in de vloer)

2998 1,90 103677

Vloeroog ZP28 28 mm, aluminium (opbouw) 0,05 106153

Fitting voor vliegtuigrails ZFA Fitting 0,05 106366

Spanband met fitting en  

ratelmechanisme

ZGZ100 Voor vliegtuigrails 1000x25 mm 0,50 100979

ZGZ200 Voor vliegtuigrails 2000x25 mm 0,55 100980

ZGZ300 Voor vliegtuigrails 3000x25 mm 0,60 100981

Aluminium vliegtuigrails   vloeroog Fitting voor vliegtuigrails   Spanband met fitting en  
ratelmechanisme
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Handige accessoires  
voor ALUCA dimension2
Met ALUCA dimension2 tovert u uw bedrijfswagen om tot rijdende werkplaats! 

Ter aanvulling op het systeem zijn accessoires leverbaar voor het vastzetten van lading aan  

de vloerplaat. Denk hierbij aan vliegtuigrails, vloerogen en bijbehorende spanbanden.  

Uw kostbare lading kan hiermee op elke gewenste plek worden vastgezet.

Vastzetnet

• Korte omschrijving: LSN, l x b: 1200 x 1800 mm, 

gewicht 1,7 kg. Artikelnr. 101014

• Maaswijdte: 153 x 143 mm, voor het vastzetten 

van de lading. 

• Met ratelmechanisme aan de voertuigbodem vast 

te sjorren. Bij bevestiging aan de vliegtuigrails is 

per haak een fitting voor de spanband nodig.

       Kijk ook op www.aluca.nl

Met het uitgebreide assortiment  
originele ALUCA accessoires krijgt  
het dimension2 systeem nóg meer  
mogelijkheden. Hieronder enkele opties:



www.aluca.nl

Uw bedrijfswagen = uw visitekaartje!
De Duitse fabrikant van ALUCA bedrijfswageninrichting 

richt zich vooral op u als berijder en/of beheerder van een 

bedrijfswagen. Uw bedrijfswagen is immers niet alleen  

uw visitekaartje waarmee u een goed geordende en  

professioneel ingerichte werkplek uitdraagt. Het is ook 

een plek waar u zich veilig wilt voelen, waar u altijd alles 

overzichtelijk bij de hand heeft en waar, door gebruik van 

slimme materialen en toepassingen, de kosten tot een 

minimum beperkt blijven.  Dat u daarbij duurzaamheid 

hoog in het vaandel heeft staan, spreekt voor zich.

Duurzaamheid staat ook bij ALUCA hoog op de agenda. 

Het bedrijf levert niet alleen een eersteklas product, maar 

hanteert een productiemethode waarbij de natuurlijke 

grondstoffen zoveel mogelijk gespaard blijven. Zo wordt 

het grootste deel van de benodigde energie  opgewekt 

door zonnepanelen  en een immense warmtepomp. Met al 

deze punten in het achterhoofd heeft ALUCA zich  

in ruim 20 jaar opgewerkt tot een vooraanstaand speler op de markt 

van bedrijfswageninrichtingen. Dit wordt  

inmiddels niet alleen onderstreept door de vele tevreden ALUCA 

gebruikers, maar ook door diverse instanties en partners.

Zo draagt de ALUCA inrichting het TŰV keurmerk en is het bedrijf 

Integrated Partner van Volkswagen Nutzfahrzeuge. 

Benieuwd wat ALUCA kan betekenen voor uw bedrijfswagen(s)? 

Neem snel contact op! WWW.ALUCA.NL

Service / Contact

Voor al uw vragen over ALUCA producten kunt u terecht bij de geautoriseerde  

ALUCA partners. Kijk op WWW.ALUCA.NL voor contactinformatie.

www.aluca.nl  ·  www.aluca.be


