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Modul-System

Modul-Systemin asiakkaana voit luottaa tekemääsi päätökseen. 
Meillä on yli 40 vuoden kokemus alalta, ja olemme työstäneet 
turvallisuuskonseptiamme monien vuosien ajan. Sen törmäystestien
suorittamiseen käytetään Volvo Cars Safety Centren ja muiden 
maailman tunnetuimpien turvallisuuskeskusten osaamista.
Pelkkä kokemus kuitenkaan ei riitä. On osattava myös ajatella 
pidemmälle ja paneutua sen ymmärtämiseen, että jokaisen 
asiakkaan tarpeet ovat yhtä tärkeitä. Tämän vuoksi jokaisessa
kehitysprojektissamme on mukana myös asiakkaita ja 
loppukäyttäjiä, ja se mahdollistaa uusien ja innovatiivisten  
tuotteiden luomisen.

Varmaa laatua yksityiskohtia myöten
Tuotteemme on hyväksytty eurooppalaisen TÜV-standardin 
mukaisesti. Sertifioitu ISO 9001 -järjestelmämme varmistaa 
jokaisen vaiheen tuotekehityksestä ja valmistuksesta aina myyntiin, 
asiakaspalveluun ja tuotteiden toimitukseen asti. Sen ansiosta voimme 
tarjota 36 kuukauden takuun kaikille itse valmistamillemme tuotteille. 
Lisäksi toimituksemme ovat alan nopeimmat ja luotettavimmat. 

Modul-System Service Centerit
Jo muutamien vuosien ajan meillä on ollut koko Euroopan kattava 
Service Center -verkosto. Kaikki Service Center -liikkeet ovat 
valtuutettuja jälleenmyyjiä, jotka tuntevat Modul System -tuotteet
ja niiden asentamiseen tarvittavan tekniikan hyvin ja pystyvät siten 
palvelemaan asiakkaita vankalla ammattitaidolla. Heidän kauttaan 
saat myös lattian ja seinien vaneroinnit, tarvittavan elektroniikan ja 
kaikki tarvikkeet, kuten valaisimet, kuormankiinnitysjärjestelmät
ja taakkatelineet.



20100230 2997 mm 324 mm 1296 mm 59.9 20100231 1674 mm 324 mm 1296 mm 52.1

20100232 2797 mm 324 mm 1350 mm 82.7 20100218 1512 mm 486 mm 1404 mm 68.9

20100234 2970 mm 324 mm 1350 mm 107.0
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Kattotelineet
Kaluste nro: RR680137000

Kattotelineet
Kaluste nro: RR680127000



20100264 3159 mm 324 mm 1296 mm 61.7 20100246 1809 mm 324 mm 1188 mm 51.5

20100266 3159 mm 324 mm 1350 mm 85.9 20100287 1998 mm 486 mm 1404 mm 98.7

20100268 3132 mm 324 mm 1350 mm 102.9
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Kattotelineet
Kaluste nro: RR680235000

Kattotelineet
Kaluste nro: RR680225000





Ratkaisumme valmistetaan omassa tehtaassamme Ruotsissa. Tuotteiden valmistukseen käytetään Euroopan 
edistyksellisimpiin kuuluvia valmistustekniikoita. Valmistusprosessi on ISO 9001 -sertifioitu ja täyttää 
eurooppalaisen TÜV-standardin vaatimukset. 

Turvallisuus ja laatu ovat etusijalla Modul-Systemille. Panostamme runsaasti aikaa ja energiaa uusien 
innovatiivisten tuotteiden kehittämiseen ja testaamme ne huolella varmistaaksemme lopputuotteen 
korkeimman laadun. Tämä sisältää laboratorio-, kuormitus- ja tärinätestit, joilla simuloidaan todellista 
käyttöä (3D) yhdessä kestävyystestien kanssa, joilla jäljitellään tuotteen koko elinkaarta. Tällä varmistamme, 
että tuotteet kestävät rankoissa ympäristöissä, joille ajoneuvot ja kalusteet saattavat altistua. 

Täydelliset törmäystestit suoritetaan erikoistutkimuslaitoksessa osana Modul-Systemin sitoutumista 
turvallisuuteen. Testinä käytämme ECE R17-07-testiä 20 g pulssilla 30 ms ajan. Testi on tärkeimmiltä  
osin identtinen DIN 75410-2-testin kanssa ja vastaa törmäystestiä noin 50 km/h nopeudesta.

Turvallinen ratkaisu



Kiinnityssilmukka T-uraan
Osa nro: 50025-03

Työkalulaatikon kiinnike
Osa nro: 50250-03

Työkalunpidinsarja

Osa nro: 10848 (15 kpl)
Osa nro: 10849 (30 kpl)
Osa nro: 10850 (50 kpl)

Mobil-Box 
Osa nro: 10566, leveys 486 mm (matala)
Osa nro: 10563, leveys 486 mm (korkea)

Tarvikkeet

Modul-Box*, leveys 162 mm, Osa nro: 10480-03
Modul-Box**, leveys 162 mm, Osa nro: 10481-03
Jakaja, leveys 162 mm, Osa nro: 10482-03
Ikkuna, leveys 162 mm, Osa nro: 10483-03
*Syvyys 324 mm, **Syvyys 486 mm.

Vetokahva
Osa nro: 50014-03

Sisälaatikko
Varten 108 mm korkea laatikot, Osa nro: 10530-03*

Varten 108 mm korkea laatikot, Osa nro: 10533-03**

Varten 162/216 mm korkea laatikot, Osa nro: 10535-03***

*162 mm leveys, 324 mm syvyys, **324 mm leveys, 486 mm syvyys,
***324 mm leveys, 324 mm syvyys.

Sidontaliina räikällä ja J-koukuilla 4,5 m 
Osa nro: 11716

Modul-Box*, leveys 324 mm, Osa nro: 10487-03
Jakaja, leveys 324 mm, Osa nro: 10488-03
Ikkuna, leveys 324 mm, Osa nro: 10489-03
Kahva, leveys 324 mm, Osa nro: 10490-03
*Syvyys 324 mm

Kattovalaisimet
Osa nro: 19701-03 - 324 mm
Osa nro: 19702-03 - 648 mm

Sidontaliina kiristimellä,S-koukuilla ja 
kapealla hihnalla, 2,0 m (2 kpl)  
Osa nro: 11722

Säilytyslokero Mobil-Boxeille
Osa nro: 50230-03




