
High-end werkplaatsinrichting

De oplossing heet bott.
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Efficiënt werken

Niets is zo constant als verandering. Of wij nu gedreven worden door een pioniersgeest, sportieve 

competitie of enthousiasme, onze arbeidswereld is wereldwijd voortdurend aan nieuwe ontwikkelin-

gen onderhevig.

Overal ter wereld willen wij, de mens, dingen verbeteren. Producten die onze levenskwaliteit verbeteren 

zijn daarbij net zo belangrijk als de eigen winst.

Met haar bedrijfsinrichtingen heeft bott zich ten doel gesteld, haar klanten te ondersteunen in 

hun streven naar een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde. Aan de vormgeving van nieuwe 

servicewerelden liggen diverse economische aspecten, zoals de gezondheid en het welzijn op de 

werkplek, ten grondslag.

Dr. Reinhard Wollermann-Windgasse    Clive R. Woodward 

directeur-aandeelhouder van de bott groep   directeur bott groep

»Om permanent de hoogst mogelijke
efficiëntie na te streven dient men de
krachten te bundelen en duurzaam met
ressources om te gaan.«

Dr. Reinhard Wollermann-Windgasse

Clive R. Woodward
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Service, die gezien mag worden.

Audi-Servicecenter, Ingolstadt
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cubio, de werkplaats markant vormgeven

Het werven van klanten kost veel tijd. Deze klanten overtuigen van de 

mogelijkheden en de kwaliteit van uw producten, kost nog veel meer.  

De service die u biedt vertegenwoordigt uw mentaliteit ten opzichte van 

uw merk en de omgang met uw klanten.

Met cubio heeft de werkplaats een moderne en krachtige uitstraling.  

Orde en netheid laten direct een uitstekende indruk achter en zorgen 

voor veel vertrouwen. De klant weet dat zijn auto in goede handen is en 

verlaat de werkplaats tevreden. Deze klant komt de volgende keer vast 

en zeker terug.

Audi-Servicecenter, Ingolstadt
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Fusie van de functies.
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cubio branche specifiek

Servicebedrijven stellen zware eisen aan de functionaliteit en de 

houdbaarheid van een bedrijfsinrichting. bott ontwikkelde voor de 

productlijn cubio-bedrijfsinrichting voor servicewerkplaatsen heel bijzonder 

modules. Daartoe behoren eenheden voor het opvangen van olie, lucht 

en water en voor het afvoeren van recycleerbare stoffen. Benzine- en 

oliebestendige oppervlakken en materialen zorgen ervoor dat de cubio 

de dagelijkse belastingen permanent aan kan. De componenten van de 

bott cubio-bedrijfsinrichting voor servicewerkplaatsen met haar veelzijdige 

innovatieve functies en robuuste eigenschappen worden ordentelijk 

samengevoegd tot een modern en uniform beeld ontstaat.
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Met passie werken.

Autohaus A.Gohm GmbH, Böblingen
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cubio, daar waar met passie wordt gewerkt

cubio-bedrijfsinrichtingen zijn optimaal op de activiteiten en processen in 

servicewerkplaatsen afgestemd. De overzichtelijke indeling en functionele 

mogelijkheden zorgen ervoor, dat er efficiënt gewerkt kan worden. Al het 

gereedschap en de bedrijfsstoffen zijn onder handbereik en hebben hun 

vaste plaats.

Efficiency is een doorslaggevende factor voor het succesvol werken aan 

motorvoertuigen. Nog meer passie. Wie met veel passie werkt kan het 

allerhoogste bereiken.

Aston Martin Stuttgart, AM Automobile GmbH
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Veelzijdige variaties.

Harley Davidson Stuttgart-Zuid, Böblingen 
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Grenzeloze mogelijkheden

De afzonderlijke modules van de bott cubio-bedrijfsinrichting voor service-

werkplaatsen kunnen op veelzijdige manieren worden gecombineerd. 

 Daarmee voldoet cubio aan de individuele behoeften. Het bouwdoosprincipe 

van cubio biedt vrijwel onbeperkte mogelijkheden om uw werkplaats perfect 

op uw eigen behoeften afgestemd in te richten.

Harley Davidson, Bergstraße
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Elke seconde telt.

Porsche Team Manthey – de mobiele werkplaats
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cubio in de auto- en motorsport

In de auto- en motorsport draait alles om technische precisie. Dit milieu 

eist maximale prestaties van mens en machine. De perfecte samenwerking 

van monteurs en rijders is een basisvoorwaarde voor de kans op succes. 

De cubio-werkplaatsinrichting voor de auto- en motorsport van bott 

creëert de allerbeste voorwaarden om professioneel te kunnen werken.

De vakkennis van bott draagt ertoe bij dat efficiënt werken in een pro-

fessionele werkplaats vanzelfsprekend is – door een goed georganiseerde 

en schone werkplaats met de bott cubio-werkplaatsinrichting voor de 

auto- en motorsport.

Porsche GT3 Cup 24-uurs race Nürburgring
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Efficiënt werken.
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Standaard voor efficiënt werken

Efficiency tijdens het werken ontstaat door het elimineren van verkwisting. 

De bott cubio-bedrijfsinrichtingen voor servicewerkplaatsen zorgen 

voor korte loopwegen en een overzichtelijke indeling, waardoor al het 

benodigde materiaal in no time onder handbereik is. 

cubio straalt permanent orde uit, doordat de beschikbare bergruimte 

flexibel georganiseerd, schuifladen overzichtelijk ingedeeld en eenduidig 

van tekst voorzien kunnen worden. Alle modules en eenheden zijn precies 

daar geplaatst waar zij het meest worden gebruikt.

Hyundai Motorsport, Alzenau
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Veelzijdigheid in service.

AL-KO KOBER AG, Kleinkötz
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Keuring, onderhoud en reparatie

cubio rationaliseert niet alleen de arbeidsprocessen in de servicewereld 

van motorvoertuigen en in de auto- en motorsport. Op alle gebieden, 

waarin de service efficiënt moet verlopen, levert cubio een waardevolle 

bijdrage. Zowel bedrijfsstoffen, gebruiksmateriaal en gereedschap 

alsmede controle- en speciaal gereedschap kunnen met behulp van cubio 

overzichtelijke opgeborgen en beschikbaar gesteld worden. cubio zorgt er 

op een gestructureerde manier voor dat reserveonderdelen klaarliggen en 

biedt bergruimte voor het afvoeren van het oude materiaal.

AL-KO KOBER AG, Kleinkötz
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Orde standaardiseren
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perfo, het origineel

Orde op de werkplek en een overzichtelijke opbergmogelijkheid voor het 

gereedschap garanderen rendabel werken. perfo-geperforeerde plaat en 

de omvangrijke hoeveelheid toebehoren zorgen voor orde en efficiënte 

arbeidsprocessen. De perfo-elementen kunnen op vele manieren in de 

cubio-bedrijfsinrichting voor servicewerkplaatsen worden geïntegreerd. 

De perfo-rekken en mobielen zijn handig voor een stationair en mobiel 

gebruik. 

perfo vergemakkelijkt het standaardiseren binnen een bedrijf en helpt om 

het door Toyota uitgevonden 5S-principe in praktijk te brengen.
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Functionaliteit tot in het detail.

Kenmerken – organisatie van de schuifladen, sluitsystemen, werkbladen, sokkels, energiebalken

■■ verschillende, speciaal voor het gebruik in 

servicewerkplaatsen geschikte werkbladen

■■ onderdelenbakjes, scheidings- en 

steekwanden, compacte inlays of 

antislip matten

■■ cubioPin, het elektronische sluitsysteem 

voor schuifladen- en vleugeldeurkasten

■■ vormgeving van sluitsystemen mogelijk

■■ sokkel met niveauregeling

■■ als optie verkrijgbaar met afdichtstrip

■■ kleuren:  

zwartgrijs (RAL 7021) [.70] 

verkeerswit (RAL 9016) [.62]

■■ klantspecifieke gegevens-, energie- en 

persluchtoplossingen
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ANALYSE

HET CONCEPT

PLANNING

PRODUCTIE

MONTAGE

ONDERSTEUNING

Ontwerp, planning en uitvoering

Waar gereedschap en materiaal het beste kunnen worden onder gebracht 

en welke modules daarvoor zinvol kunnen worden gebruikt, is een 

 beslissing die de klant in overleg met bott neemt. De planningsspecialist 

van bott configureert aan de hand van de analyse de gewenste bedrijfs-

inrichting en deelt het bruikbare oppervlak efficiënt in. Ook na de eerste 

instructie, waarbij de onderhouds- en gebruiksaanwijzing uitvoerig wordt 

doorgesproken, staat bott haar klanten bij alle vragen met betrekking tot 

de bedrijfsinrichting terzijde.
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■■ zoals perslucht, water, olie en stroom

■■ met uitneembare lekbak

■■ door middel van de rolluiken of revisieklep eenvoudig toegang tot de techniek

■■ passend voor afrolvoorzieningen voor olie/lucht van Nederman, Flaco en andere merken

■■ passend voor afrolvoorzieningen met een uittrekbare lengte tot 10 meter

Afb. Afmetingen 
b x d x h mm

Werkruimte Voor aantal afrol-
voorzieningen

Artikelnr.

A   650 x 650 x   950 open 2 450 01 061.**V

B   650 x 650 x 2050 open 4 450 01 064.**V

C   650 x 650 x 2050 Rolluiken 4 450 01 060.**V

A 1.050 x 650 x   950 open 4 450 01 062.**V

B 1.050 x 650 x 2.050 open 7 450 01 065.**V

C 1.050 x 650 x 2.050 Rolluiken 7 450 01 055.**V

Aanvoer GWL / fluid-management

■■ in hoogte verstelbaar uittrekbaar legbord – 75 kg volledig uittrekbare geleiding

■■ zwenkklep bovenin voor een snelle toegang tot de printer

■■ vleugeldeur onder met stevig draaislot, binnenkant van perfo-plaat

■■ aflegvlak voor printer 500 x 500 mm

Afmetingen 
b x d x h mm

Afmetingen 
printervak b x d x h mm

Artikelnr.

650 x 650 x 950 500 x 500 x 450 450 01 063.**V

Printerkast

A B C
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Systeemkasten

■■ uit te breiden met schuifladen en uittrekbladen

■■ verzinkt legbord en dito inlegbodem: tot een draagvermogen van 160 kg

■■ vleugeldeuren met een openingshoek van >180°, binnenkant van perfo-plaat

■■ stevig draaislot

Afmetingen 
b x d x h mm

Uitvoering Artikelnr.

  400 x 650 x 2.050 1x inlegbodem 2x legbord 450 01 048.**V

  650 x 650 x 950 1x inlegbodem 1x legbord 450 01 006.**M

  650 x 650 x 2.050 1x inlegbodem 2x legbord 450 01 038.**V

  800 x 650 x 950 1x inlegbodem 1x legbord 450 01 007.**M

  800 x 650 x 2.050 1x inlegbodem 2x legbord 450 01 009.**V

1.050 x 650 x 950 1x inlegbodem 1x legbord 450 01 047.**M

1.050 x 650 x 2.050 1x inlegbodem 2x legbord 450 01 049.**V

1.300 x 650 x 950 1x inlegbodem 1x legbord 450 01 008.**M

1.300 x 650 x 2.050 1x inlegbodem 2x legbord 450 01 010.**V
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■■ voor persoonlijke voorwerpen

■■ vleugeldeur met een openingshoek van >180°, binnenkant van perfo-plaat

■■ stevig draaislot

■■ deurhoogten 2x 450 mm, 2x 500 mm

Afmetingen 
b x d x h mm

Artikelnr.

400 x 650 x 2.050 450 01 011.**V

Kast/hoge kast met 4 vleugeldeuren

■■ hoekoplossing voor L- of U-vormige plaatsing van de kasten

■■ vleugeldeur met een openingshoek van >180°, binnenkant van perfo-plaat

■■ verzinkt legbord en dito inlegbodem

■■ stevig draaislot

Afmetingen 
b x d x h mm

Uitvoering Artikelnr.

1.300 x 650 x 950 rechts 450 01 012.**M

1.300 x 650 x 950 links 450 01 036.**M

Hoekkast 

De afbeelding geeft de rechter uitvoering weer
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■■ schuifladen verzinkt, volledig uittrekbare laden

■■ draagvermogen tot max. 200 kg per schuiflade

■■ ergonomische beugelhandgreep met toegang van boven- en onderaf 

■■ centraal slot met uittrekvergrendeling

■■ informatie over het indelingsmateriaal op pagina 22

Afmetingen 
b x d x h mm

Uitvoering Uitvoering 
Schuifladen

Artikelnr.

  650 x 650 x 950 5 schuifladen normale belasting 3x 100, 1x 200, 1x 300 450 01 016.**M

  650 x 650 x 950 7 schuifladen normale belasting 2x 75, 3x 100, 1x 150, 1x 200 450 01 018.**M

  800 x 650 x 950 5 schuifladen normale belasting 3x 100, 1x 200, 1x 300 450 01 020.**M

  800 x 650 x 950 5 schuifladen normale belasting 3x 100, 1x 200, 1x 300 450 01 021.**M

  800 x 650 x 950 7 schuifladen normale belasting 2x 75, 3x 100, 1x 150, 1x 200 450 01 022.**M

  800 x 650 x 950 7 schuifladen normale belasting 2x 75, 3x 100, 1x 150, 1x 200 450 01 023.**M

1.050 x 650 x 950 5 schuifladen normale belasting 3x 100, 1x 200, 1x 300 450 01 051.**M

1.050 x 650 x 950 5 schuifladen normale belasting 3x 100, 1x 200, 1x 300 450 01 052.**M

1.050 x 650 x 950 7 schuifladen normale belasting 2x 75, 3x 100, 1x 150, 1x 200 450 01 053.**M

1.050 x 650 x 950 7 schuifladen zware belasting 2x 75, 3x 100, 1x 150, 1x 200 450 01 054.**M

1.300 x 650 x 950 5 schuifladen normale belasting 3x 100, 1x 200, 1x 300 450 01 024.**M

1.300 x 650 x 950 5 schuifladen zware belasting 3x 100, 1x 200, 1x 300 450 01 025.**M

1.300 x 650 x 950 7 schuifladen normale belasting 2x 75, 3x 100, 1x 150, 1x 200 450 01 026.**M

1.300 x 650 x 950 7 schuifladen zware belasting 2x 75, 3x 100, 1x 150, 1x 200 450 01 027.**M

Schuifladenkasten
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Verrijdbare schuifladenkasten

■■ draagvermogen incl. eigen gewicht van de kast: 300 kg

■■ schuifladen verzinkt, volledig uittrekbare laden

■■ draagvermogen 50 kg per schuiflade

■■ geïntegreerde individuele ladevergrendeling

■■ centraal slot met uittrekvergrendeling

■■ 2 vaste en 2 zwenkwielen met remmen

■■ afrolrand aan 4 kanten met antislip mat

■■ ergonomische, uitschuifbare handgreep voorkant

Afmetingen 
b x d x h mm

Uitvoering Uitvoering 
Schuifladen

Artikelnr.

  650 x 650 x 880 4 schuifladen 2x 100, 2x 200 450 02 004.**V 

  650 x 650 x 880 6 schuifladen 2x 75, 3x 100, 1x 150 450 02 006.**V

  800 x 650 x 880 4 schuifladen 2x 100, 2x 200 450 02 008.**V

  800 x 650 x 880 6 schuifladen 2x 75, 3x 100, 1x 150 450 02 010.**V

1.050 x 650 x 880 4 schuifladen 2x 100, 2x 200 450 02 012.**V

1.050 x 650 x 880 6 schuifladen 2x 75, 3x 100, 1x 150 450 02 014.**V
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■■ draagvermogen incl. eigen gewicht van de kast: 300 kg 

■■ schuifladen verzinkt, volledig uittrekbare laden

■■ draagvermogen 40 kg per schuiflade

■■ geïntegreerde individuele ladevergrendeling

■■ robuust kunststof legbord met afrolrand

■■ 2 vaste en 2 zwenkwielen met remmen

■■ centraal slot met uittrekvergrendeling

■■ als optie verkrijgbaar met aan zijkant geperforeerde perfo-

plaat of perfo-kastelement (b x d x h) 525 x 100 x 885 mm

■■ ergonomische, uitschuifbare handgreep zijkant

Afmetingen
b x d x h mm

Uitvoering Uitvoering schuifladen
mm

Artikelnr.

800 x 525 x 1065 6 schuifladen 2x 75, 3x 150, 1x 200 450 05 015.**V

800 x 525 x 1065 6 schuifladen/geperforeerde perfo-plaat 2x 75, 3x 150, 1x 200 450 05 021.**V

885 x 525 x 1065 6 schuifladen/perfo-kastelement 2x 75, 3x 150, 1x 200 450 05 022.**V

800 x 525 x 1065 7 schuifladen 2x 75, 3x 100, 1x 150, 1x 200 450 05 019.**V

800 x 525 x 1065 7 schuifladen/geperforeerde perfo-plaat 2x 75, 3x 100, 1x 150, 1x 200 450 05 023.**V

885 x 525 x 1.065 7 schuifladen/perfo-kastelement 2x 75, 3x 100, 1x 150, 1x 200 450 05 024.**V

Werkplaatswagen

Uitvoering met geperforeerde perfo-plaat
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Bovenkast

■■ klep met openingshoek > 90°

■■ verstelbaar legbord, draagvermogen 20 kg

■■ beugelhandgrepen met tekstplaatje

■■ LED-lampje met schakelaar standaard

■■ montage aan de muur of op bevestigingssysteem

Afmetingen 
b x d x h mm

Lamp
Lumen

Artikelnr.

  650 x 325 x 600   900 450 03 011.**

  800 x 325 x 600   900 450 03 012.**

1.050 x 325 x 600 1.300 450 03 013.**

1.300 x 325 x 600 1.300 450 03 014.**
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Bevestigingssystemen en achterwanden

■■ bevestigingssystemen voor het monteren op 950 mm hoge bovenkasten, achterwanden 

en achterwanduitbreidingen

■■ nissenachterwand voor het aanbrengen van gereedschaphouders

■■ als optie ook verkrijgbaar als achterwanden voor het aanbrengen van energiegoten

Afb. Bevestigingssystemen 
voor breedte mm

Hoogte
mm

Uitvoering Artikelnr.

A 650 - 1.300 1.400 voor achterwand 450 04 001.**M

A 650 - 1.300 2.000 voor bovenkast of uitbreiding van achterwand 450 04 002.**M

Achterwanden en uitbreiding van achterwanden van perfo-plaat 
of gesloten

C

B

A

Afb. Uitvoering Voor breedte
mm

Artikelnr.

B achterwand van perfo-plaat 1.300 450 04 008.**M

B achterwand van perfo-plaat 1.050 450 04 016.**M

B achterwand van perfo-plaat   800 450 04 005.**M

B achterwand van perfo-plaat   650 450 04 003.**M

B achterwand van perfo-plaat - uitvoering voor hoekkast   650 450 04 014.**M

B achterwand gesloten 1.300 450 04 034.**M

B achterwand gesloten 1.050 450 04 032.**M

B achterwand gesloten   800 450 04 030.**M

B achterwand gesloten   650 450 04 028.**M

B achterwand gesloten - uitvoering voor hoekkast   650 450 04 035.**M

Afb. Uitvoering Voor breedte
mm

Artikelnr.

C achterwanduitbreiding van perfo-plaat 1.300 450 04 025.**M

C achterwanduitbreiding van perfo-plaat 1.050 450 04 021.**M

C achterwanduitbreiding van perfo-plaat   800 450 04 020.**M

C achterwanduitbreiding van perfo-plaat   650 450 04 019.**M

C achterwanduitbreiding van perfo-plaat   400 450 04 048.**M

C achterwanduitbreiding gesloten 1.300 450 04 044.**M

C achterwanduitbreiding gesloten 1.050 450 04 042.**M

C achterwanduitbreiding gesloten   800 450 04 040.**M

C achterwanduitbreiding gesloten   650 450 04 038.**M

C achterwanduitbreiding gesloten   400 450 04 049.**M
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Handenwaskasten met wastafel

■■ om een wasgedeelte in de servicevoorzieningen te integreren

■■ wasbak 500 x 400 x 200 mm incl. werkblad

■■ afb. A en B tonen de uitvoering 650 mm met geïntegreerde papierrolhouder 

en papierbak (incl. rol papier)

■■ voorbereid voor wastafelarmaturen en zeepdispensers  

(worden niet meegeleverd)

Afb. Afmetingen 
b x d x h mm

Artikelnr.

A / B 650 x 650 x 950 450 01 066.**M

C 800 x 650 x 950 450 01 056.**MA B

C
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Afvaldepots

■■ met inwerp- en zwenkklep

■■ schuifladen verzinkt, volledig uittrekbare laden

■■ draagvermogen tot max. 200 kg per schuiflade

■■ 1 - 3 afvalbakken van aluminium voor de afvalscheiding, met handgrepen aan de zijkant

Afb. Afmetingen 
b x d x h mm

Afvalbak
inhoud

Artikelnr.

A   650 x 650 x 950 1x 100l 450 01 029.**M

A   800 x 650 x 950 2x 70l 450 01 030.**M

A 1.300 x 650 x 950 1x 100l, 2x 70l 450 01 031.**M

■■ verrijdbaar afvaldepot van aluminium

■■ draagvermogen incl. eigen gewicht van het afvaldepot: 300 kg

■■ werkblad met geïntegreerde inwerpklep

■■ vleugeldeuren met een openingshoek van > 180°

Afb. Afmetingen 
b x d x h mm

Afvalbak
inhoud

Artikelnr.

B 800 x 650 x 950 1x185l 450 01 028.**M

A

B
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Montagekast met opklapbare bankschroef

■■ met kwalitatief hoogwaardig gesmede bankschroef 

■■ geharde bekken en aambeeld

■■ op stevige kantellift, indien niet gebruikt afsluitbaar achter vleugeldeuren

■■ hoogteverstelling 240 mm

■■ bankschroef 125 mm bekbreedte, max. spanwijdte 120 mm,  

voor buizen tot een diameter van 3‘‘

■■ als de bankschroef niet wordt gebruikt, verdwijnt deze achter de  afsluitbare vleugeldeur

■■ met extra schuiflade, fronthoogte 275 mm

Afmetingen 
b x d x h mm

Uitvoering Artikelnr.

400 x 650 x 950 Met opklapbare bankschroef 450 01 069.**M
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Kast voor oliebar

■■ hoge kast met rolluiken boven, vleugeldeuren met 2 legborden onder

■■ binnenkanten van de vleugeldeuren met perfo-plaat

Afb. Afmetingen 
b x d x h mm

Artikelnr.

A 1.050 x 650 x 2.050 450 01 059.**V

A

Afb. Afmetingen 
b x d x h mm

Artikelnr.

B   510 x 385 x 660 850 01 059.90V

■■ oliebar voor het snel en netjes klaar zetten van max. 3 verschillende soorten olie

■■ geïntegreerde lekbak

■■ aansluiting en aanvoer gebeuren op locatie

B
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Onderdelenreinigingsstation

■■ voor het reinigen van kleine onderdelen

■■ kast met rolluiken boven en vleugeldeuren onder, binnenkant van perfo-plaat

■■ opbergruimte voor vaten met reinigingsvloeistof (wordt niet meegeleverd)  

incl. voet geschikt voor vorkheftruck voor het eenvoudig verwisselen van de vaten

■■ reinigingskuip met lekrooster 

■■ reinigingskwast met slangaansluiting: 

voor gebruikelijke vaten voor reinigingsvloeistof van 60 l (staand) en 200 l (liggend)

■■ incl. voetschakelaar met reinigingspomp 

Afmetingen 
b x d x h mm

Artikelnr.

1.050 x 650 x 2.050 450 01 057.**V

■■ kast voor het afvoeren van afgewerkte olie

■■ kast met rolluiken boven en vleugeldeuren onder, binnenkant van perfo-plaat

■■ lekbak met aansluiting voor opvangreservoir onder

■■ opbergruimte voor vaten voor afgewerkte olie, onderkant geschikt voor vorkheftruck 

om de vaten eenvoudig te kunnen verwisselen

Afmetingen 
b x d x h mm

Artikelnr.

1.050 x 650 x 2.050 450 01 069.**V

Kast voor afgewerkte olie
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Compacte werkplekken

■■ compact werkstation voor gebruik in de werkplaats, expeditie, QS of productie

■■ volledig bekleed, afsluitbaar werkgedeelte met rolluik 

■■ afsluitbare onderkast, naar keuze met vleugeldeur of rolluik

■■ werkblad van gecoat spaanplaat, lichtgrijs

■■ 6-voudige stekkerdoos met aan-/uitschakelaar (geaard)

■■ met stelpootjes voor waterpas zetten -15 tot +15 mm

Afb. Afmetingen 
b x d x h mm

Uitvoering onderkast Artikelnr.

A 1.300 x 650 x 2.050 Rolluiken 450 01 039.**V

A 1.300 x 650 x 2.050 Rolluiken incl. legbord en inlegbodem 450 01 040.**V

A 1.300 x 650 x 2.050 Rolluiken incl. schuiflade aan de binnenkant en plank 450 01 041.**V

A 1.300 x 650 x 2.050 Vleugeldeuren 450 01 042.**V

A 1.300 x 650 x 2.050 Vleugeldeuren incl. legbord en inlegbodem 450 01 043.**V

■■ draagvermogen per legbord 50 kg

■■ het legbord kan als aflegkuip of aflegplank worden gebruikt, in een raster van 50 mm 

verstelbaar, als aflegkuip met zijdelingse opzetrand voor de eurobakken

■■ 4 te vergrendelen zwenkwielen

■■ als optie verkrijgbaar met set antislip matten

Onderdelenwagen

Afb. Afmetingen 
b x d x h mm

Uitvoering Artikelnr.

B 1.150 x 600 x 1.260 4 legborden 450 05 010.**M

B 1.150 x 600 x 1.510 5 legborden 450 05 014.**M

BA
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cubio en avero voor productie en montage

De cubio schuifladekasten, werkbanken en systeemkasten zijn volgens een modulair principe geconstrueerd en 

vullen elkaar perfect aan – als uit een stuk gegoten. Het samenspel van de afzonderlijke elementen maakt cubio tot 

een efficiënte oplossing voor servicewerkplaatsen. Het gebruik en de functies zijn betrouwbaar en hebben een lange 

levensduur. Het uniforme, moderne en ordentelijke uiterlijk versterkt bovendien het imago van de werkplaats.

avero-werkpleksystemen creëren de allerbeste voorwaarden voor efficiënte processen in de handmatige montage. 

De modulaire opbouw maakt de vorming van losse en gecombineerde werkplekken evenals montage- en 

transportlijnen mogelijk. Mobiele elementen overbruggen de avero-werkplekken en zorgen voor de materiaalstroom. 

Lampen en gereedschap kunnen bij avero eenvoudig gecombineerd en kabels veilig ondergebracht worden.

De legborden en planken van avero kunnen traploos en zonder de hulp van gereedschap worden versteld. 

Alle onderdelen kunnen zodoende ergonomische worden uitgelijnd. Met zwenkframes kan gereedschap en 

materiaal over grote afstand tot aan het uiterste handbereik ergonomisch links en rechts worden gepositioneerd.

 
cubio, de systematische bedrijfsinrichting.

 
avero, het werkpleksysteem

 voor de handmatige montage
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Mobiele service met bott vario

Orde en netheid als optimale voorwaarde voor efficiënt werken, dat geldt zowel voor de werkplaats als voor 

het servicevoertuig. Een bott vario-voertuiginrichting biedt de ideale voorwaarden om ook mobiel op alle 

uitdagingen voorbereid en dus permanent succesvol te zijn. 

Met een bott vario-voertuiginrichting heeft de servicemonteur altijd alle gereedschap onder handbereik dat hij 

voor zijn dagelijkse werk nodig heeft. Zo kan hij ook in onvoorziene situaties snel handelen. De omvangrijke 

uitrusting is in de bott vario-voertuiginrichting veilig en systematisch ondergebracht.  

Ladingzekering wordt met bott pure routine.
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Arbeidsprocessen efficiënt vormgeven met bott

„Vele details zie je pas in de praktijk. 

Zo is de voortdurende feedback 

van gebruikers en klanten enorm 

belangrijk.“      

Thomas Rother
Bouw van voorbeelden

„Het zijn de veelzijdige branches, 

toepassingen en producten van 

onze klanten die mij dagelijks 

aansporen om anders te denken.“

Fritz-Peter Wied
Verkoop

„Goed dat wij specialisten 

hebben, die zorgdragen voor de 

gedetailleerde verschillen, ook 

wanneer het voor de klant aan 

de buitenkant niet te zien is.“

Martina Mohl
Boekhouding

„bott is een solide en gezond 

middelgroot bedrijf, dat kwaliteit 

hoog in het vaandel heeft. Eerlijkheid 

en duurzaamheid vormen de basis 

van ons handelen. Dat biedt zowel 

klanten als medewerkers een grote 

mate van veiligheid.“

Stefan Pfitzer
Controlling
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„Ons uniform begrip voor 

de kwaliteit bij bott is geen 

vanzelfsprekendheid, maar vormt 

wel de elementaire basis voor de 

tevredenheid van onze klanten.“

Werner Horlacher
Werkvoorbereiding

„De werkzaamheden in alle bereiken 

van de productie, in combinatie 

met de bott-leerwerkplaats, maken 

mijn opleiding interessant en 

afwisselend.“

Dean Buchmann
Leerling 

„Omdat wij producten maken die 

wij ook zelf gebruiken, begrijp ik 

waar het bij onze klanten om draait.  

Daarom is ook de modulaire 

vormgeving van onze werkplekken 

enorm belangrijk.“ 

Joachim Weissenberger
Plaatproductie

ANALYSE

HET CONCEPT

PLANNING

PRODUCTIE

MONTAGE

ONDERSTEUNING

„Wie processen wil verbeteren en de efficiency wil vergroten, heeft 

behalve strategisch inzicht een partner nodig, wiens competentie deze 

taken in de praktijk kan brengen. De basis voor elk succes is een frisse 

manier van denken en professioneel handelen tegelijkertijd.“
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