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f iberbody

Pick-up
Fiberbody is een eersteklasproduct 
hardtop met een uitgebreid en 
professioneel aanbod. Onze kwaliteit 
voldoet aan de hoogste normen. De 
grote keuze van hardtops en top-up 
covers optimaliseert de verschillende 
transportmogelijkheden en geeft het 
jouw ‘personal touch’. Een hardtop 
of cover verhoogt jouw veiligheid en 
verlaagt jouw brandstofverbruik tot 10% 
! Het milieu en uw portemonnee winnen 
erbij !

Fiberbody heeft verschillende modellen.  
Het basismodel is een volledige uitrusting  
met volgende kenmerken :
- Modern ontwerp in carrosseriekleur
- Gepatenteerd montagesysteem
- Veiligheidsglas
- Schuifraam naar passagiersruimte
- Zijwaartse schuiframen, laterale ramen of gesloten
- Getinte, van buitenaf vergrendelbare en  
   zelfremmende ramen
- Achterspoiler met 3e remlicht
- LED binnenverlichting
- Getinte en gebogen achterruit
- Een autolevenslange garantie op de behuizing en  
   2 jaar fabrieksgarantie op alle andere componenten
- Centrale vergrendeling met jouw autosleutel
- Interieur hardtop bekleed in vinylleder
- Een dakrail voor imperiaalsystemen met een  
   belasting tot 80 kg
- Geschikt voor alle merken pick-ups
- TUV-gecertificeerd

Natuurlijk hebben we ook de juiste  
accessoires, zoals Outbacks,  

Sidesteps, Rollbars, Cargo Tanks, T-Steps ©,  
Tailgate Lifts © en nog veel meer. 
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Turbo Liner
Het product Turbo Liner® is een 
gespoten kunststof coating voor 
duurzame laadruimtebescherming met 
autolevenslange garantie.

De unieke flexibele, gestructureerde, niet 
poreuze kunststof coating zal niet scheuren, 
breken of slijten. Zelfs onder de meest 
zware omstandigheden.

Voor prijzen en meer over Turbo Liner® 
gespoten kunstsof coatings bezoek dan 
onze website: www.turboliner.be

- Naadloze overgang van vloer naar wand
- Volledige bescherming tegen vocht, roest, 
zand, vuil, beschadiging, en vele chemicaliën
- Sterker en praktischer dan polyester en 
houten betimmeringen
- Verkrijgbaar in grijs of zwart, andere 
kleuren op aanvraag
- Laagdikte bereik van 0,5 mm tot 10 mm 
- Koudebrug-isolerend en geluiddempend
- Antislip oppervlak, ideaal om uw lading 
extra te zekeren
- Hoge slijtageweerstand, 
scheuroverbruggend en heel slag- en 
stootvast 
- UV-bestendig 
- Verhoogt de (rest)waarde van uw voertuig 
aanzienlijk
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Ombouw

Vloeren, wanden & kast inbouw 
U wilt uw voertuig zo praktisch en ergonomisch mogelijk 
indelen naar uw noden?

Daarvoor hebben wij verschillende mogelijkheden van 
antislip vloeren in hout en kunststof coating tot wanden in 
alu perfo-plaat afgewerkt met vliegtuig- of combirails om 
alles veilig te transporteren.

Kasten, schuiven of liever rekken? Wij bekijken graag wat 
u nodig heeft en wat het beste bij uw job en voertuig past.

Als uw specialist in ombouwingen lichte vracht  
(tot 3,5 ton) volgt BodyConstruct uw project  
op van zwaailicht tot trekhaak en alles daartussen.

Wij beheren uw ombouwingen tot en met  
de technische keuring voor uw volledige vloot.   
Als one-stop-shop zorgen wij ervoor dat uw 
voertuig volledig gebruiksklaar buiten rijdt.

Vloeren, wanden, kasten, signalisatie, belettering  
of spuitwerk. Bij ons vindt u alles onder 1 dak.

Ombouwen naar lichte vracht 
Ombouwen van een personenwagen naar lichte vracht heeft 
niet enkel het voordeel dat u meer plaats heeft voor het 
laden maar het kan ook fiscaal interessant zijn: geen BIV,  
100% BTW aftrek, lagere verkeersbelasting.

Voor de meeste merken biedt BodyConstruct een oplossing 
op maat. Als ombouwer heeft BodyConstruct een goed 
contact met de constructeurs van verschillende merken en 
leveren wij alle wettelijke documenten aan.
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Signalisatie en extra stroomvoorziening 
Of het nu gaat over een medisch voertuig, mobiele 
werkplaats of depannage voertuig, veiligheid staat steeds 
voorop.

Met de juiste signalisatie op uw voertuig kom je al heel ver. 
Wij plaatsen het allemaal, van flitser tot signalmaster.

U werkt vaak op plaatsen waar er weinig of geen stroom 
voor handen is, dan kan een omvormer of extra aggregaat 
de oplossing zijn.

Standverwarming 
Voor personenwagens of lichte bedrijfswagens, al dan 
niet uitgerust met 3 wegsklep om de cabine of laadruimte 
verwarmen.

Tal van opties te verkrijgen zoals een app op uw smartphone 
om het apparaat te activeren of te programmeren. Zo stapt 
u in een aangenaam verwarmde wagen.

Kortom het comfort dat wij u aanbieden!

Draagsystemen 
Imperialen of dakdragers, ladders en glasdragers, 
ook voor transport aan de buitenzijde van het 
voertuig kunnen wij voorzien.

Open laadbak 
Bij BodyConstruct hebben we voor elk voertuig een 
oplossing, of het nu gaat om een vaste laadbak of 
driezijdige kipper.

Wenst u extra materiaalkoffers of een laadkraan? 
Wij bouwen de laadbak volgens uw noden.

Laadkleppen 
Enkel een halve laadklep op uw gesloten bestelwagen, zoals 
op de foto? Of een volledige en ingewerkte laadklep met 
wegval achterdeuren. Het kan allemaal !
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Belettering
Onze beletteringsafdeling verzorgt elke print, wrap, laminaat en belettering 
vanaf het ontwerp tot de afwerking. De productie van prints en beletteringen 
wordt allemaal in eigen beheer uitgevoerd. Daarvoor beschikken wij over de 
nieuwste printers en andere professionele toestellen. Ook tinten van ramen 
behoort tot de mogelijkheden. Wij werken enkel met hoogwaardige materialen 
zodat wij u de beste kwaliteit kunnen garanderen.
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Voor elke bestelling bij Webasto koelsystemen zijn er  
2 mogelijkheden: geïntegreerd of opgebouwd. In beide 
gevallen betreft het direct aangedreven systemen waarbij 
de compressor wordt aangedreven door de motor van 
het voertuig. Het geïntegreerde Pordoi systeem heeft 
als voordeel dat er geen dakunit nodig is. Dit heeft een 
gunstig effect op het brandstofverbruik, daarnaast 
wijzigt er niets aan de constructie van het voertuig. Het 
opbouwsysteem Frigo Top wordt eerder gebruikt bij 
diepvriestoepassingen voor grotere laadvolumes

Pordoi Serie  
- Volledig geïntegreerd, geen dakunit  
- Vermogen vanaf 1.206 tot maximaal 3.660 Watt  
- Stand-by koeling in optie 
- Geschikt voor temperaturen van -20°C tot +5°C  
- ATP gecertificeerd

Frigo Top Serie 
- Dakunit 
- Vermogen van 1.025 tot maximaal 3.826 Watt  
- Eenvoudig te installeren en te onderhouden  
- Geschikt voor temperaturen van -20°C tot +5°C  
- ATP gecertificeerd

Isolatiekit +  
Koelsystemen
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Smart-Box is een universele laadbak die past op elke 
chassis cabine. Bij de ontwikkeling is bij elk onderdeel 
gedacht aan een goede verhouding tussen sterkte én 
gewicht.

Deze laadbak bestaat uit enkel hoogwaardige én de 
lichtste materialen. Met een garantie van 2 jaar bent u 
zeker van de kwaliteit.

Wij zijn gespecialiseerd in het herstellen van bestel- en vrachtwagens, en dus ook van alle 
types opbouwkasten

Hierdoor zijn wij het beste geplaatst om de verschillende soorten opbouwkasten te 
vergelijken en te beoordelen. Wij kunnen u garanderen dat  Smart-Box het meest 
innovatieve product op de markt is.

Verkoop en naverkoop loopt via onze 5 
verkoop- en servicepunten in België. Deze zijn 
terug te vinden in Limburg, Antwerpen,  
West-Vlaanderen, Wallonië  
en Luxemburg.

Voor de configuratie en uitvoering van uw 
opbouw kan u terecht bij onze verschillende 
partners op www.smartboxbelgie.be.

Laadbak
Gesloten
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De opbouw van een platformcabine is speciaal 
ontwikkeld voor toepassingen met een lage instap. 
Ook zijn deze modellen doorgaans 200 kg lichter 
dan een chassis cabine. 

Dit compacte voertuig is een echt stadsvoertuig 
en heeft een lager brandstofverbruik omdat het 
minder hoog is. Desondanks toch een laadvolume 
vanaf 18 m³ en 1400 kg. laadvermogen. 

Ons productengamma biedt ook een geïsoleerde 
laadbak voor geconditioneerd transport. Deze 
wordt voorzien van een koelmotor die je kan 
aansluiten op het net. Handig om permanente 
koeling te garanderen. Uiteraard kan dit product 
ook FRC/ATP gekeurd worden.

Wij streven steeds naar het hoogste 
laadvermogen. Ook deze laadbak is de lichtste op 
de transportmarkt van 3,5 ton met een winst van 
minstens 100 kg laadvermogen.

Platformcabine

Geïsoleerd
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Carrosserie Econor heeft de juiste infrastructuur om 
elke truckschade snel en professioneel te herstellen. 
U kan rekenen op de decennialange ervaring van onze 
specialisten-herstellers. Onze richtbank voor chassis van 
het merk “Celette” is 20 m lang en heeft een duwkracht 
van 30 ton. De richtbank voor elk merk truckcabines maakt 
het stellen van cabines mogelijk tot op 1 mm nauwkeurig. 
Eveneens kan u bij ons terecht, naast vrachtwagenschades, 
voor alle carrosserieschades aan de opbouw van uw 
trucks en trailers/opleggers. Wij begrijpen dat uw voertuig 
op de weg thuishoort. Dankzij een efficiënte planning 
en een unieke flexibiliteit, garanderen wij u de kortste 
hersteltermijn op de markt.

Herstellingen
Vrachtwagens



13

Bestelwagens herstellen is een specialiteit. Met onze 
professionele uitrustingen herstellen wij alle merken 
bestelwagens én ombouw. Onze vakmensen met 
decennialange ervaring zijn opgeleid volgens de laatste 
technieken. Hierdoor kunnen wij u een snelle en 
kwalitatieve herstelling garanderen! Om uw mobiliteit te 
verzekeren, hebben we ook verschillende vervangwagens 
ter beschikking. Daarnaast beschikken we over een eigen 
voorraad onderdelen en worden we dagelijks beleverd. 
Administratief ondersteunen we uw verzekerde schade 
met expertise, afsluiting en rechtstreekse betaling van  de 
verzekering.

Bestelwagens
Herstellingen
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Double Deck

Carrosserie Econor is exclusief importeur van 
de Double Deck trailers  
van Burgers voor België!

Deze opleggers verhogen het laadvolume 
met 60%. Hierdoor wordt hetzelfde volume 
getransporteerd door 2 trekker-oplegger 
combinaties in plaats van 3 !

Kostenbesparend, gebruiksvriendelijk en 
ecologisch!

Double Deck opleggers met dubbele 
stuurassen zijn ook perfect inzetbaar als 
onderdeel van een EcoCombi.

Op die manier neemt het aantal ritten, 
kilometers en CO₂ uitstoot significant af en 
dragen zowel de vervoerder als verlader bij 
aan de hedendaagse milieudoelstellingen.

Een mooie duurzaamheidsgedachte met de  
Double Deck opleggers.
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Referenties



BodyConstruct BVBA
Adolf Greinerstraat 475
2660 Hoboken - België

Carrosserie Econor BVBA
Scheepswerfstraat 4 - 10
2660 Hoboken - België

Tel : +32 3 820 31 00
info@bodyconstruct.be
www.bodyconstruct.be

Tel : +32 3 820 31 00
info@econor.be
www.econor.be


