


TransComponent Finland tilbyr et omfattende sort-
iment av pene og solide oppbevaringskasser under 
produktmerket BT til transportfirmaer. TransCompo-
nent er markedsledende innen sin bransje i Finland, 
og BT-kassens unike kvalitet har også erobret de øvri-
ge nordiske landene.
                                                                            
Foretaket har i mange år utviklet produksjonen, noe 
som garanterer høy kvalitet på produktene. I tillegg 
gis det leveringsgaranti på produktene. Bestiller du et 
produkt fra vårt standardsortiment på formiddagen, 
sendes det allerede samme ettermiddag.

Fleksibiliteten i vår produksjon vises gjennom vår 
evne til å tilpasse oss kundenes behov og ønsker. Vi 
utvikler stadig våre produkter, og vårt mål er fornøyde 
kunder og langvarig samarbeid.



             Kundetilpassede løsninger

                                           Høy kvalitet – unik finish

     For krevende forhold

  Rask levering

     Fleksibel produksjon



Kasser til alle behov!

Pene og anvendelige 
BT-verktøyskasser  
av høy kvalitet 
BT-verktøykassene er laget av anodisert  
aluminium, og dørene er laget av rustfritt 
stål. I tillegg til vårt standardsortiment  
tilbyr vi også skreddersydde løsninger i  
henhold til kundenes egne ønsker og mål. 

Hvordan ville du skreddersydd din  
BT-verktøykasse? Med uttrekkbar skuff eller 
bunnplate? Med stigtrinn? Eller kanskje med 
oppbevaringsrom til lasteremmer? Ta kontakt, 
så lager vi en kasse til dine behov. 

Tilleggsinformasjon om våre BT-verktøykasser finner du på vår hjemmeside: 
www.transcomponent.com



Lås og hengsler 
er korrosjons-

bestandige.

 På baksiden er 
det en regulerbar 
lufteventil som 

hindrer kondens.

Gummilist for  
å oppnå best mulig  
tetning. I bunnen av 

kassen er det et  
plastgitter.

Vi har et brett 
sortiment av 

ekstrautstyr til 
BT-kassene.

Låsesylinderen  
er utstyrt med  
værbestandig  
beskyttelse.

Tilleggsinformasjon om våre BT-verktøykasser finner du på vår hjemmeside: 
www.transcomponent.com

BT-kassene kan 
være opptil 50 % 
lettere enn andre 

tilsvarende kasser 
av rustfritt stål.



BT materialkasser

BT materialkasser er egnet til oppbevaring av 
bommer, arbeidsredskap, planker osv.  De er laget 
av anodisert aluminium med lokk av rustfritt stål 
eller presenning. Materialkassen med presenning 
monteres i vognens lengderetning. Monteringen av 
den andre er enkel, med flyttbare fester som passer 
alle rammebredder.

BT fester

Vi produserer et bredt sortiment av fester til  
verktøykasser og andre fester til reservehjuls-  
og kombikasser.

BT reservehjulskasser

BT reservehjulsstativ

Kassene er laget av anodisert aluminium og  
er derfor klare til montering. Håndtakene er helt 
rustfrie, også låsene og hengslene. Kassen kan 
bestilles med eller uten fester.

Reservehjulsstativene er laget av varmforsinket 
stål. Stativene kan justeres slik at de passer til  
alle dekkstørrelser. De festes med chassisfester,  
noe som gjør montering og flytting enkelt. BT1 (for 
ett hjul) og BT2 (for to hjul) er egnet til hengere,  
BT1-B er egnet til trekkvogner.



BT ventilkasser

Vi produserer ventilkasser i mange ulike 
størrelser. De er egnet til ulike ventiler 
og målere. Kassene er laget av anodisert 
aluminium og lokkene i rustfritt stål. De 
har festemuttere i siden for rask og enkel 
montering.

BT oppbevaringskasse til bilhenger
En praktisk oppbevaringskasse til bilens 
henger (til oppbevaring av lasteremmer, 
varseltrekant, verktøy m.m.).

BT kasse til jekketraller
Denne kassen er egnet til  
jekketrallens oppbevaringsbehov. 

BT skumslukkerkasse
Rundt skumslukkeren er det en  
gummiholder som enkelt kan løsnes.

BT trekantkasse
Kassen er egnet til å benyttes mellom 
boggihjulene på trekkvognen.

BT øvrige kasser

Bli bedre kjent med våre produkter: 
www.transcomponent.com



TransComponent Finland Ltd.
Ehrsvägen 7A
64200 Närpes
Finland

Tlf. +358 (0) 207 870 400
Fax. +358 (0)10 296 1828
info@transcomponent.com
www.transcomponent.com

Kasser til  
alle behov.
Vi produserer anvendelige oppbevaringskasser av høy kvalitet  
til transportselskaper. I tillegg har vi leveringsgaranti:  
Bestiller du et produkt fra vårt standardsortiment på formiddagen, 
sendes det allerede samme ettermiddag.
 


