
Transportainer B650331 

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van deze Transportainer bedrijfswagenin-
richting. 

Uitgevoerd met 9 ladensets, geschikt voor het plaatsen van uw Systainer-koffers 
van alle gangbare merken. Tevens voor alle koffers en bakken volgens Euronorm 
40x30 cm. De laden zijn in hoogte verstelbaar met het meegeleverde stelset. 

2x Schap met opstand, achterzijde dicht. Open vak hieronder, achterzijde open. 

Uitgevoerd met een wielkastvak onderlangs, voorzien van schuifdeuren zodat de 
beschikbare ruimte benut kan worden. Bovenlangs een langgoedvak voor het plaat-
sen van lange gereedschappen en materialen. 

Met de meegeleverde bevestigingsbeugels kan de montage in de auto uitgevoerd 
worden.  

 

 
 
Stelset Laden 

 
Instructie laden verstellen 
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Deze Transportainer wordt geleverd in 2 delen welke eenvoudig aan gekoppeld 
kunnen worden met de meegeleverde bevestigingsmiddelen. (gereedschap niet 
meegeleverd) 

!!! HET KOPPELEN VAN DE TWEE DELEN 

DIENT ÍN DE LAADRUIMTE VAN DE AUTO  

UITGEVOERD TE WORDEN !!! 
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Inbussleutel 4 
(niet meegeleverd) 

T.b.v. optimale plaatsing in de VW Transporter, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, 
Opel Vivaro, Fiat Scudo, Proace Worker kunnen één of meerdere hoekstukken 
verwijderd worden.   
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De bevestigingsset bevat: 

5x Hoekbeugel 80x40 mm voor monta-
ge tegen de wand en op de vloer 

T.b.v. montage aan de Transportainer: 

10x Inbusbout M5x10 

10x Sluitring M5x10 

10x Veerring M5 

Montage in de bedrijfswagen 
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-Plaats de beugels boven zo hoog mogelijk. 

-Beugels op bodem zo ver mogelijk naar achterzijde. 

-Pas bij het boren in de bodem op voor beschadiging 

van eventuele onderliggende leidingen. 

-Pas bij het boren in de zijspanten voor doorboren van 

de buitenzijde of achterlopende elektrische bedrading. 

Montage in de bedrijfswagen 
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Verwijderen zijschot langgoedvak 

Inbussleutel 2,5mm 
(niet meegeleverd) 
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Garantie: 

Op de door PMC Solutions geleverde Transportainer-constructies wordt een garantie gege-
ven van 10 jaar. 

Voor accessoires en aan slijtage onderhevige onderdelen, zoals ledengeleiders, geldt een 
garantietermijn van 2 jaar. 

De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan 
als gevolg van oneigenlijk gebruik of wanneer de klant of derden wijzigingen hebben aange-
bracht dan wel trachten aan te brengen aan het product. 

 

Aansprakelijkheid: 

De leverancier is niet aansprakelijk te stellen voor schade als gevolg van door on-
deugdelijke montage van de Transportainer in de bedrijfswagen. 


