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www.easyloader.eu
EASY LOADER
Standerdmolen 7, P.O. Box 152, 5570 AD Bergeijk, The Netherlands
T +31(0)497 555 226, F +31 (0)497 556 897
E info@easyloader.eu, I www.easyloader.eu

Wilt u meer informatie?
Bel: +31 (0)497 555 226 of kijk op: www.easyloader.eu

Wilt u vrijblijvend een offerte aanvragen?
Vul dan onderstaand formulier in, mail deze naar: info@easyloader.eu
of fax het formulier naar: +31 (0)497 556 897

UW GEGEVENS

Naam: Email:

Bedrijf: Telefoon:

Adres: Plaats:

VOERTUIG

Merk: Type:
Let op: geen opstapbumper!

Hoogte:

Lengte:

Dubbele cabine:  O Ja O Nee    Trekhaak: O Ja O Nee

Bijzonderheden:

EASYLOADER

Hefvermogen:     O 400kg     O 500kg     O 650kg

Plateau lengte:    O 1200mm     O 1500mm     O 1700mm O 1900mm

Afrolstoplat: O Ja O Nee

Afrolstopklep: O Ja O Nee

Leverdatum voertuig:

Gewenste leverdatum Easyloader:

Dealer stempel:



LAADKLEP ON-DEMAND

Moet u met uw bestelbus regelmatig zware goederen laden en lossen en wilt 

u een laadklep die niet in de weg zit wanneer u hem niet nodig heeft? Zijn de  

inspectie- en onderhoudskosten van een traditionele, hydraulische laadklep 

een belemmering voor het verhogen van uw productiviteit?

Nu kunt u uw bestelwagen ombouwen tot een snelle en veelzijdige logistieke 

oplossing met een laadklep die onder het dak wordt opgeborgen. Wanneer u 

veelzijdiger wilt zijn in vervoer is EasyLoader voor u de juiste oplossing.

OPGEBORGEN ONDER HET DAK, DUS NIET IN DE WEG

De EasyLoader is de on-demand oplossing die er is wanneer u hem nodig heeft. 

Hij wordt ingeklapt tegen de binnenkant van het plafond van uw bus zodat de 

vloer en achterdeuren van uw bus vrij blijven wanneer u hem niet nodig heeft. 

Hierdoor kunt u gemakkelijk en snel handmatig laden en lossen, terwijl u voor 

zwaardere lasten een laaddok of heftruck kunt gebruiken.

Als u dergelijke voorzieningen niet bij de hand heeft kan de EasyLoader het 

zware werk voor u doen. U verspilt dus nooit meer waardevolle tijd omdat u 

moet wachten op hulp voor het lossen van die zware vracht uit uw bestelbus. En 

met zijn extreem lage eigengewicht biedt de EasyLoader u meer laadvermogen 

dan traditionele oplossingen. 

WEINIG ONDERHOUD EN MAKKELIJK TE PLAATSEN

Het slimme, gepatenteerde interne opbergsysteem en het elektrische aandrijf-

mechanisme hebben slechts een enkel uurtje onderhoud per jaar nodig.

Doordat de Easyloader intern wordt opgeborgen, is het systeem beschermd  

tegen lichte  verkeersschade en vuil, waardoor de levensduur van de Easyloader 

wordt  verlengd en zowel uw laadklep als de vracht schoon blijven.

Dankzij het modulaire ontwerp en de eenvoudige montage kunt u uw  

EasyLoader gemakkelijk overzetten van de ene naar de andere (even grote)  

bestelbus.

HOE WERKT HET?

De Easyloader inschakelen, en naar beneden bedienen (electrisch), laadplateau 

neerklappen en de lift is gereed voor gebruik. Na gebruik opklappen en omhoog be-

dienen naar opbergstand tegen het plafond. Dit alles in een aantal luttele seconden.

Easyloader is al sinds 2007 op de markt en er zijn er al honderden geplaatst.  

DE PASSENDE OPLOSSING VOOR ELK MERK EN TYPE BUS

EasyLoader kan standaard in de bestelbussen van alle grote Europese merken wor-

den geïnstalleerd en heeft een hefcapaciteit van 400, 500 en 650 kg. 

De verkrijgbare platformmaten zijn 1200, 1500 en 1700 mm. Breedte afhankelijk van 

uw voertuig. 

Op aanvraag zijn er speciale oplossingen verkrijgbaar. Neem vandaag nog contact 

met ons op voor de juiste oplossing voor uw bestelbus.

UW VOORDELEN

EasyLoader verhoogt uw productiviteit en verlaagt uw kosten in  

vergelijking met traditionele laadkleppen.

EasyLoader, versatile in freight


