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Modul-System

Como cliente da Modul-System pode estar descansado de ter
tomado a decisão correcta. Contamos com mais de 40 anos de
experiência neste sector e temos vindo a utilizar o nosso programa
de segurança durante muitos anos. Actualmente trabalhamos com
alguns dos melhores centros de segurança para realizar as provas
de choque, como o Centro de Segurança Volvo Cars. No entanto,
a experiência só por si não é suficiente. A nossa capacidade
de estarmos sempre um passo à frente e aproveitarmos o tempo
para entender as necessidades de cada cliente são igualmente
importantes. Em cada um dos projectos que desenvolvemos,
organizamos reuniões com clientes e utilizadores finais, o que nos
permite criar productos novos e inovadores.
Máxima qualidade até ao mínimo detalhe
Os nossos productos estão homologados segundo a norma
europeia TUV. Graças à certificação ISO 9001 podemos garantir
a qualidade em cada fase, desde o desenvolvimento e fabricação,
até à venda, o atendimento ao cliente e a entrega. Assim, podemos
oferecer uma garantía de 36 meses em todos os produtos de
fabrico próprio. Conseguimos ainda realizar as entregas mais
rápidas e fiáveis do sector.
Service centers da Modul-System
Ao longo dos anos criámos uma ampla rede de Service Centers
em toda a Europa. Cada Service Center é um distribuidor
autorizado com a experiência necessária para satisfazer as
suas necessidades específicas, já que os nossos colaboradores
contam com um total conhecimento dos nossos produtos e da
respectiva instalção. Também temos disponíveis revistimentos de
chão e paredes, equipamentos eléctricos, como por exemplo,
iluminação, fixadores para mercadoría e cremalheiras de telhado.
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Daily 9 & 10.8 m (L2 H1/H2)
3

20100230

2997 mm

324 mm

1296 mm

64.2

20100231

1674 mm

324 mm

1296 mm

54.0

20100232

2797 mm

324 mm

1350 mm

86.3

20100218

1512 mm

486 mm

1404 mm

81.3

Todos os equipamentos são fixados com a fixação
universal amortecedora única da Modul-System

20100234

2970 mm

324 mm

1350 mm

111.7

Iveco
Daily 12 & 13.4 m3 (L3 H2/H3)

20100264

3159 mm

324 mm

1296 mm

66.2

20100246

1809 mm

324 mm

1188 mm

53.2

20100266

3159 mm

324 mm

1350 mm

89.7

20100265

1971 mm

324 mm

1188 mm

59.1

Incluído nas propostas de equipamento
• Guias de rolamentos de esferas para as
gavetas
• Tapetes de borracha para as prateleiras
• Bases de plástico espumado para gavetas
• Kit de fixação para prateleiras

20100268

3132 mm

324 mm

1350 mm

107.1

Roof racks
Our roof racks from Thule Professional were developed by the
world leader in roof rack and cargo carrier systems. Every part of
the system, including all components and materials, is thoroughly
tested to be ready for the toughest assignment. The result is a flexible, secure and time-saving system for your specific requirements
and future needs.
Read more about roof racks for your particular vehicle at
www.modul-system.com or contact one of our dealers.
Also refer to our separate Thule Professional catalog.

Acessórios

Alça de entrada
Part No: 50014-03

Suporte para malas com ranura em T
Part No: 50250-03

Jogo de suportes
Part No: 10848 (15 pcs)
Part No: 10849 (30 pcs)
Part No : 10850 (50 pcs)

Mobil-Box
Part No: 10566, width 486 mm (low)
Part No: 10563, width 486 mm (high)

Compartimento de armazenagem
para a Mobil-box
Part No: 50230-03

Ilhó de amarração
Part No: 50025-03

Iluminação interior
Part. No: 19701-03 - 324 mm
Part. No: 19702-03 - 648 mm

Correia de amarração com catraca
pequena, 2.0 m (2 pcs)
Part No: 11722

Correia de amarração HL-ganchos tipo S e
correia estreita de 2,0 m
4500S
Part No: 11716

Modul-Box 324 x 324 mm, Part No: 10487-03

Modul-Box 162 x 324 mm, Part No: 10480-03

Separador, largura 324 mm, Part No: 10488-03

Modul-Box 162 x 486 mm, Part No: 10481-03

Tampa, largura 324 mm, Part No: 10489-03

Separador, largura 162 mm, Part No: 10482-03

Pega, largura 324 mm, Part No: 10490-03

Tampa, largura 162 mm, Part No: 10483-03

Divisórias para gavetas
Para gavetas com 108mm de altura, Part No: 10530-03*
Para gavetas com 108mm de altura, Part No: 10533-03**
Para gavetas com 162/216mm de alturar, Part No: 10535-03***
162 mm largura, 324 mm profundidade,
324 mm largura, 486 mm profundidade,
***
324 mm largura, 324 mm profundidade.
*

**

www.erke.pt

Copyright Modul-System Ver. 2017-12-05

