
Volkswagen
PÅBYGGNADSSKÅP FÖR

VW Crafter | VW Transporter



2

LÅNG ERFARENHET
Berco har 50 års erfarenhet av karosseriarbeten 
och fordonspåbyggnader. År 1994 övertog Berco 
Produktion AB Plastkarossers fabrik och produktion. 
Sammanslagningen har ytterligare förstärkt vår kunskap 
i sandwichlimmade konstruktioner som ger grund 
till fortsatt utveckling och rationell tillverkning. Olika 
skåpbyggnationer till lätta lastbilar.

ETT ERKÄNT VARUMÄRKE
Berco har idag ett flertal stora kunder. Beträffande lätta 
lastbilar är Volkswagen Transportbilar en av de största. 
Samarbetet med Volkswagen har bland annat utmynnat 
i skåpkonceptet VOLYMAX, vilket säljs över hela Sverige 
genom Volkswagens rikstäckande återförsäljarnät. Vi 
levererar skåp till alla på marknaden förekommande 
märken av transportbilar. 

KVALITET, MILJÖ & UTVECKLING
Vi levererar miljödeklarationer för de produkter vi 
tillverkar. Hela vår verksamhet karaktäriseras av att ta 
ansvar och en öppen attityd till att dokumentera och 
rapportera resultaten av uppfyllda miljöåtgärder.
Vår ambition är att ständigt utveckla våra produkter där 
vi tar till vara på möjligheterna med nya material och 
produktionsmetoder. En del utvecklingsarbete drivs i 
samarbete med kunder och leverantörer.
Allt miljövänligt producerat enligt ISO 14001 samt 
kvalitetssäkrat enligt ISO 9001.

Berco påbyggnadsskåp
– När kvalité har betydelse.
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• Helhöga bakdörrar med rostfria stånglås

• Hög trailer: Topphängd liftlucka i sandwichelement 
med dubbla gasfjädrar

• Bakgavellyft 750kg Zepro med en 1450mm lång 
lyftplatta i aluminium.

• Lågbyggd trailer: Topphängd liftluca i sandwichelement 
med dubbla gasfjädrar samt en mekanisk ramp i 
durkaluminium hanteras med hjälpfjäder.

VOLYMAX PLUS,
ALTERNATIVA GRUNDPAKET

LÄTT ATT SKRÄDDARSY FÖR DE MEST SKILDA 
TRANSPORTUPPDRAG. DET ÄR VÅR SEMI-
TRAILERLÖSNING VOLYMAX PLUS I ETT 
NÖTSKAL.
Fördelar : Stor lastförmåga, hela 39m3 och upp till 4,3 ton. 
Full ståhöjd. Stark sandwichkonstruktion. Låg egenvikt 
ger optimal fraktekonomi. Kan anpassas och utrustas för 
styckegods, varudistribution, kylleveranser, hästtransporter, 
rullande scen, saluvagn m m. Kan enkelt kopplas från och 
till dragbilen. Trailer kan utrustas med ABS-bromsar och 
dragbilen med luftfjädring. Kräver endast BE-körkort.

Volymax PLUS
VW Crafter

Volymax Plus

Stor lastkapacitet och 
smidighet kombinerat.

BASSPECIFIKATION 
•  Sandwichkontruktion med 27 mm isolerade väggar, 

tak och liftlucka, allt i freonfri isolering och med 
laminat på utsidan och ett extra slagtåligt laminat på 
insidan.

•  Naturanodiserade aluminium profiler som hörn och 
kantprofiler.

•  Skåpet levereras infärgad i vit, färg RAL 9016.
•  Hjälpram i galvaniserad höghållfast stål.
•  Självbärande halkskyddat golv med 40 mm freonfri 

isolering.
•  Surrningsskena på väggar och framstam  

c/c 900 mm från golv.
•  En 250 mm sparkplåt i aluminium på väggar och 

framstam.

•  Robust rostfri bakstam.
•  Ventil på framstam.
•  2 st spännband ingår.
•  Bakgavellyft 750 kg Z-lyft med en 1450 mm 

hög aluminiumlyftplatta. Strömbrytare till lyft på 
instrumentpanelen.

•  3-knapps manöverdon inklusive tvåhandsmanöver och 
spiralsladd monteras på höger utsida. 

•  Liftlucka med dubbla gasfjädrar.
•  1st LED-lampa bak vid bakstam, strömbrytare i hytt.
•  Högt bromsljus och breddmarkeringslyktor ovanför 

baklucka.
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Volymax
VW Crafter

BASSPECIFIKATION 
•  Sandwichkontruktion med 27 mm isolerade väggar, tak 

och liftlucka, allt i freonfri isolering och med laminat på 
utsidan och ett extra slagtåligt laminat på insidan.

•  Naturanodiserade aluminium profiler som hörn och 
kantprofiler.

•  Skåpet levereras infärgad i vit, färg RAL 9016.
•  Hjälpram i galvaniserad höghållfast stål.
•  Självbärande halkskyddat golv med 40 mm freonfri 

isolering.
•  Surrningsskena på väggar och framstam  

c/c 900 mm från golv.
•  En 250 mm sparkplåt i aluminium på väggar och 

framstam.
•  Robust rostfri bakstam.

•  Ventil på framstam.
•  2 st spännband ingår.
•  Bakgavellyft 750 kg Z-lyft med en 1450 mm 

hög aluminiumlyftplatta. Strömbrytare till lyft på 
instrumentpanelen.

•  3-knapps manöverdon inkl. tvåhandsmanöver utvändigt 
på höger sida.

•  Manöverdon med spiralsladd på skåpets  
högra sida.

•  Liftlucka med dubbla gasfjädrar.
•  1st LED-lampa bak vid bakstam, strömbrytare i hytt.
•  Högt bromsljus och breddmarkeringslyktor ovanför 

baklucka.

  Volymax

VOLYMAX ÄR PÅ EN RAD PUNKTER ANPASSAT FÖR 
ATT GE MAXIMAL LIVSLÄNGD. 

I din tjänst varje dag, 
år ut och år in. 



6

Liftlucka med
dubbla gasfjädrar

Manöverdon

Förankringsskena även 
på framstam

Robust rostfri bakstam

Bakgavellyft 750 kg

Sparkplåt i aluminium

Naturanodiserade 
aluminiumprofiler

3 520

1 950 / 2 100

3 640

4 370

1 950 / 2 100

4 490

Skåp utrustade med 
bakgavelyft och lucka.
Hjulbas: Skåpet är anpassat för 
montering på VW Crafter chassi 
med angiven hjulbas.
Mått: Samtliga mått är i millimeter.
Bakgavellyft: Zepro Z3NW-750kg

Hjulbas L3: 3640mm Hjulbas L4: 4490mm

Skåp Volymax Volymax

Art.nr U945/BS01 U946/BS02 U947/BS03 U948/BS04

Mått invändigt (mm)
H. 1 950
B. 2 130
L. 3 520

H. 2 100
B. 2 130
L. 3 520

H. 1 950
B. 2 130
L. 4 370

H. 2 100
B. 2 130
L. 4 370

Mått utvändigt (mm) H. 3 000 
B. 2 195

H. 3 150
B. 2 195

H. 3 000
B. 2 195

H. 3 150
B. 2 195

Volym 14,6 m³ 15,8 m³ 18,2 m³ 19,5 m³

Nettovikt
Skåp, bakgavellyft och 
takspoiler

584 kg 594 kg 644 kg 654 kg

Flakhöjd vid leverans 920mm 920mm 920mm 920mm

Volymax

Volymax
VW Crafter

6



7  Volymax

Öppningsbar långsida
för större flexibilitet.

Volymax
VW Crafter

Öppningsmått 4,2 m på långa hjulbanan

Lätthanterade dörrar

5 par nedfällda förankringsringar
Kraftigare uppvik

7  Volymax
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TILLBEHÖR | VOLYMAX COOL

Sidodörr
Högerhängd på höger sida av 
skåpet 800 mm från framstammen. 
Dagöppning: bredd 900 mm. Med 
inbyggt rostfritt stånglås som är 
låsbart med nyckel. Fotsteg monteras 
under sidodörren. Vid annan 
placering, kontakta Berco.

Sidodörr kyla
Bredd 900 mm, tillverkad av 
lättviktsmaterial med rostfritt sånglås. 
Monterad 800 mm från invändig 
framstam.

Fjärrmanövering
Fjärrmanövering till Z-lyften (trådlöst). 
Greppvänlig handkontroll.

Öppningsbar sida
Helt öppningsbar vänstersida, inkl. 
5 par förankringsringar. Kraftigare 
uppvik.

Tavelhylla/
förvaringsbox
Förvaring från takspoiler, åtkomlig 
från skåpets insida. DxHxB inv. 
548x396x1196 mm.

Dragkrok Zepro
Obs! Lyften byts till en Z–75 750kg

Dragkrok BÄR
Dragkrok till bakgavellyft typ BÄR.

Kyldraperi kyla
Kyldraperi till sidodörr (strimlor).

LED-taklampa
LED-taklampa i skåp, monterad i 
1450 mm från framstam, separat 
strömbrytare i hytten.

Backkamera 
Backkamera med visir på baklucka, 
integrerad i bilens monitor.

Nedfällda 
förankringsringar
5 par nedfällda i golvet

Godsstöttepaket
2 st godsstöttor anpassad för skåpet, 
samt förstärkt tak.

Bakgavellyft BÄR
Typ S2L–750kg

Sidospoiler
Matchande aerodynamisk. Anpassad 
till takspoiler BE85.

Enhet för nattdrift
Enhet för nattdrift av kylaggregat, 
elanslutning 3x380 V AC, 16 ampere.

 Lastlåda
LxHxD utv. 600x350x370 mm. 
Gångjärn i underkant, låsbar med 
nyckel. Monterad under skåp på 
vänster sida bakom hytt. Vid annan 
placering kontakta Berco.

 Rullstopp 
Rullstoppar på 1450 mm lyftplatta.

 Extra 
förankringsskena
En extra rad med förankringsskenor. 
350mm c/c från golv.

Halkskyddat golv
Halkskyddat och spolbart 
plastlaminatgolv för enklare rengöring 
– ett krav vid livsmedelshantering.

Volymax Tillbehör 
VW Crafter

TILLBEHÖR | VOLYMAX OCH  VOLYMAX COOL

Volymax

Art.nr U951/BS08

Art.nr U953/BS10 Art.nr U954/BS11

Art.nr U963/BS20 Art.nr U964/BS21

Art.nr U960/BS17 Art.nr U962/BS19Art.nr U961/BS18

Art.nr U950/BS07Art.nr U949/BS06

Art.nr U955/BS12

Art.nr U952/BS09

Art.nr U965/BS22 Art.nr U967/S24

Art.nr U968/BS25

Art.nr U966/BS23

Art.nr U969/BS26Art.nr U967/BS24

Art.nr U923/BS05
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EXTRA TILLBEHÖR, VOLYMAX OCH VOLYMAX COOL

Öppningsbart tak
Kapelltak samt vikbar baklucka för 
traverslastning samt högt gods.

Kjolpaket
Kjolpaket anpassat till vald chassilängd – 
allt för en snyggare och renare sida.

Skräddarsydd höjd
Skräddarsydd skåphöjd. Kontakta Berco 
för mer information.

Aluminiumdurk
Aluminiumdurkgolv, för skåp.

Backlampa
En eller flera backlampor kan monteras.

Tavelhylla
Förvaringsutrymme över bilens hytt.

Dubbel sidodörr

Extra isolerande skåp

Centrallås
Centrallås till sidodörr.

2st bakdörrar
2st bakdörrar istället för lucka och 
bakgavellyft. Lås, låsstänger och gångjärn 
i rostfritt stål.

Sidostegsplattform
Sidostegsplattform vid sidodörr.

Konverter 230V
Konverter 230V 1000W. Enkeluttag på 
framstam vänster sida, höjd 1800 mm 
från golv.

4kW-värmare
Dieseldriven 4kW-värmare.

Backvarnare
Backvarnare (summer).

Paketlucka

Kundanpassad 
verktygsinredning

Larm och centrallås
Larm och centrallås, ett två-zonsystem 
där skåp och hytt manövreras separat.

Lackering i solid eller 
metallicfärg
För tak, sidspoiler och hela skåpet.

Infälld strömbrytare
Infälld strömbrytare i skåpet med timer till 
innerbelysning.

Skräddarsydd bredd
Skräddarsydd bredd på skåpet, begränsas 
dock av fordonets backspeglar. Kontakta 
Berco för mer information.

Extra manöverdon
Extra utvändigt manöverdon till 
bakgavellyft monterad på vänster sida.

Längre lyftplatta
Lyftplatta med en längd på 1600 mm.

ADR EXII skåp

Kyl-/frysaggregat
Kyl-/frysaggregat, med dag- och nattdrift.

Vattenvärmare
Vattenvärmare, där motorns kylvatten 
används till att värma upp skåpet.

Volymax Tillbehör
VW Crafter
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SANDWICHKONSTRUKTION, EXTREMT
MOTSTÅNDSKRAFTIGT LAMINAT
Sandwichkonstruktionen hos Volymax utgörs av isolerade tak och väggar med 27 mm freonfri 
isolering samt hög- blankt laminat på utsidan och extra slagtåligt laminat på insidan. Det här innebär 
att du utvändigt får en suve- rän motståndskraft mot väder och vind vilket effektivt håller nere 
underhållskostnader. Laminatet på insidan är livsmedelsklassat och godkänt för säker och hygienisk 
livs- medeltransport. Men för att transportera livsmedel krävs också anpassat golv. 

Kylisolerat Volymax för
säkra kalla transporter
Bercos design och konstruktionslösningar är genomgående 
baserade på lättbyggnadsteknik för att uppnå bästa 
påbyggnadsvikt och maximal lastförmåga.

Skåp     Volymax Kyl Volymax Kyl

Artikel U956/BS13 U957/BS14 U958/BS15 U959/BS16

Mått invändigt (mm)
(bredd är mått mellan 
förankringsskenorna)

H. 2 000
B. 2 185
L. 3 500

H. 2 100
B.  2 185
L.  3 500

H. 2 000
B.  2 185
L.  4 350

H. 2 100
B.  2 185
L.  4 350

Totalhöjd (mm) H. 3 050 H. 3 150 H. 3 050 H. 3 150

Volym 15,5 m³ 16,3 m³ 19,2 m³ 20,2 m³

Flakhöjd vid leverans 920mm 920mm 920mm 920mm

Byggnationsvikt (kg)
(inkl. skåp, kylaggregat, 
bakgavellyft och takspoiler)

730kg 740kg 825kg 835kg

Volymax Cool

Volymax Cool
VW Crafter

•  Tak, väggar, dörrar och golv tillverkade av 
sandwichelement med freonfri isolering.

•  40 mm isolering i vägg och golv, 40 mm i framstam, 
40 mm i tak och 27 mm i baklucka.

•  Kylaggregat Mitsubishi TDJS35, kylefekkt på 4327 
watt. Värmeeffekt på 2640 watt.

•  Takspoiler anpassad för kylaggregat för minskad 
bränsleförbrukning och miljöpåverkan.

•  Kyldraperi bak
•  Två ledlampor i tak med strömbrytare i hytten.

•  Förankringsskenor på sidoväggar och framstam för 
säker lastförvaring.

•  Plastgolv med 250 mm uppvik på väggar och 
framstam, två dräneringsrör i golv vid framstam.

•  Bakgavellyft med 750 kg lastförmåga och 1450 
mm hör lyftbrygga av aluminium med ett fast 
inställt manöverdon på höger utsida, och ett 
sladdmanöverdon invändigt höger sida som standard.

•  Robust rostfri bakstam.

BASSPECIFIKATION 
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Volymax Cool
VW Crafter

Kylaggregat

Kyldraperi för sidodörr

Förankringsskena
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Volymax Transporter
VW Transporter

Volymax Transporter

BASSPECIFIKATION 
•  Sandwichkontruktion med 27 mm isolerade väggar, 

tak och liftlucka, allt i freonfri isolering och med 
laminat på utsidan och ett extra slagtåligt laminat på 
insidan.

•  Naturanodiserade aluminium profiler som hörn och 
kantprofiler.

•  Skåpet levereras infärgad i vit, färg RAL 9016.
•  Hjälpram i galvaniserad höghållfast stål.
•  Självbärande halkskyddat golv med 40 mm freonfri 

isolering.
•  Surrningsskena på väggar och framstam  

c/c 900 mm från golv.
•  En 250 mm sparkplåt i aluminium på väggar och 

framstam.
•  Robust rostfri bakstam.

•  Ventil på framstam.
•  2 st spännband ingår.
•  Bakgavellyft 750 kg Z-lyft med en 1450 mm 

hög aluminiumlyftplatta. Strömbrytare till lyft på 
instrumentpanelen.

•  3-knapps manöverdon inkl. tvåhandsmanöver 
utvändigt på höger sida.

•  Manöverdon med spiralsladd på skåpets  
högra insida.

•  Liftlucka med dubbla gasfjädrar.
•  1st LED-lampa bak vid bakstam, strömbrytare i hytt.
•  Högt bromsljus och breddmarkeringslyktor ovanför 

baklucka.

Senaste tillskottet i Volymax-familjen.
VOLYMAX TRANSPORTER MED AL-KO 3,5TONS CHASSI OCH BERCO-SKÅP. 
Nu finns marknadens största skåp, Volymax, till VW Transporter. Ett helt nytt AL-KOchassi 
som ger en oöverträffad lastförmåga har resulterat i en lastkapaciteten på 1000kg plus. Det 
gör Volymax Transporter till mästare i sin viktklass både när det gäller lastvolym och maxlast. 

JUSTERING??
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Volymax Transporter
VW Transporter

Skåp VOLYMAX Transporter

Art.nr U924/BS29 

Mått invändigt (mm)
H. 2 000
B.  2 130
L.  3 800

Volym 16,2 m3

Totalhöjd (mm) 3 000

Flakhöjd (mm) 890

Nettovikt Skåp, bakgavellyft, takspoiler 654kg

Hjulbas 4 000 mm
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Volymidi
VW Transporter

Volymidi

KÅPOR I ALL ÄRA MED VARFÖR KOMPROMISSA?
Med Volymidi får du inte bara betydligt större lastvolym, utan framförallt 
ett riktigt skåp med alla dess fördelar : Stabil konstruktion med rejälare tak, 
golv, luckor (naturligtvis med riktiga lås och gångjärn) och väggar. 

•  Sandwichkontruktion med 27mm. 
isolerade väggar och luckor samt 
taket i freonfri isolering och med 
vitt laminat på utsidan och ett extra 
slagtåligt laminat på insidan.

•  Anodiserade aluminium profiler 
som hörn och kantprofiler.

•  Skåpet levereras infärgad i vit, färg 
RAL 9016

•  3 st förankringsringar i golv
•  Rostfria infällda stånglås på luckor

BASSPECIFIKATION 

Volkswagen Transporter och Volymidi. 
När du vill ha en närmast osannolikt 
bra tranportlösning.

Skåp VOLYMIDI

Art.nr U083/BE64 U084/BE65 U085/BE66

Beskrivning VOLYMIDI-skåp med luckor
för ”dubbelhytt”

VOLYMIDI-skåp med luckor för 
”enkelhytt”

Mått invändigt (mm)
H. 1 125
B.  1 925
L.  2 130

H. 1 125
B.  1 925
L.  2 500

H. 1 125
B.  1 925
L.  2 900

Inlastningsmått sidolucka (mm) H.  1.030
L.  1 620

H.  1.030 
L.  1 990

H.  1 030

L. 1v990

Inlastningsmått baklucka (mm) H.  1 075
B.  1 870

H.  1 075
B.  1 870

H.  1 075
B.  1 870

Volym 4,6 m3 5,4 m3 6,3 m3

Totalhöjd (mm) 2 040 2 040 2 040

Flakhöjd (mm) 830 830 830

Nettovikt Skåp 260kg  300kg. 330kg

Hjulbas T6, hjulbas 3400 mm T6, hjulbas 3000 
mm.

T6, hjulbas 3400 
mm.
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Trucklastarlucka
Baklucka med större öppningsvinkel, 
för att underlätta lastning med truck.

Bakdörrar
2 st bakdörrar istället för lucka, lucka 
är normalt standard.

Skåpbelysning
3 st lampor placerade innanför 
vardera lucka på skåpet, inkl. 
strömbrytare i hytt.

TILLBEHÖR | VOLYMIDI OCH VOLYMIDI COOL

Art.nr U079/BE34 Art.nr U080/BE35 Art.nr U081/BE36

Luckindikator
Röd varningslampa i bilens 
instrumentering.

Art.nr U082/BE37

Centrallås
Centrallås, separerad från bilens 
f järrkontroll med helt egen fristående 
f järrmanövrering.

Art.nr U086/BE68

Volymidi

Volymidi Tillbehör
VW Transporter

EXTRA TILLBEHÖR, VOLYMIDI

Värmare
2kW under skåp

Inredning
Kundanpassad

Backkamera
Backkamera med färgskärm eller till 
originalskärm.

Arbetsbelysning

Annan skåpshöjd

Rotorljus på stång

Stege
Monteras höger sida, bak på skåpet.

Takbågar
Takbågar för enkel transport av gods 
på taket.

Steghållare
Smidig takmonterad hållare för
din stege.

Virkeslucka bak
Virkeslucka bak, mått 2000 x 250 mm.

2st blixtljus bak
2st blixtljus monteras bak (finns även 
blixtljusramp för montering på taket).

Larm lucka/dörr
Larm-tillägg för extra dörr/lucka.

Larm & centrallås
Larm och centrallås, ett två-zon system där 
skåp och hytt manövreras separat.

Kyl-, frys- och 
värmeagregat
Vid förfrågan.

LED-backlampa



Bercos huvudsakliga verksamhet är att utveckla och tillverka 
transportskåp avsedda för lätta lastbilar. Berco har idag ett flertal stora 
kunder. Beträffande lätta lastbilar är Volkswagen Transportbilar en av 
de största. Samarbetet med Volkswagen har bland annat utmynnat 
i skåpkonceptet VOLYMAX, vilket säljs över hela Sverige genom 
Volkswagens rikstäckande återförsäljarnät. Vi levererar skåp till alla på 
marknaden förekommande märken av transportbilar. 

Berco arbetar kontinuerligt på att förbättra och bredda 
produktsortimentet för att alltid ha ett intressant utbud. Vi kan idag 
t.ex. erbjuda skåp för transport av farligt gods s.k.  ADR EXII på lätta 
lastbilar. Bolaget arbetar hårt med att bredda kundstocken med helt 
nya kunder men även med att utöka servicen till befintliga.

Berco Produktion AB
Box 373
931 24 Skellefteå

Besöksadress:
Plastvägen 3
931 42 Skellefteå

Växel: 0910-77 08 70
E-post: info@berco.se
www.berco.eu


