


DISTRIBUTIE IN DE KLEINE RUIMTE

De LiftBoxx is specifiek ontwikkeld voor fijndistributie. Door een toenemend gebrek aan ruimte voor transport 

neemt vooral in stedelijke gebieden de behoefte aan efficiënte en flexibel inzetbare kleine vrachtwagens toe. De 

LiftBoxx, een voertuig in de 3.5 – 5,0 en 7,0 ton GVW klasse, onderscheidt zich door een hoog vrij beschikbaar 

laadgewicht, een volledig variabele laadvloerhoogte en de wisselfunctie voor containerunits. De combinatie van 

gebruiksmogelijkheden is uniek in de wereld. Ook leverbaar in CNG/LPG en elektrische aandrijving. Er zijn 

diverse basisautoʼs met voorwielaandrijving beschikbaar.

Lager kan
echt niet!



HOOG LAADGEWICHT

Een hydraulische laadklep is overbodig geworden omdat de laadvloer dwars 

door het chassis heen tot op de grond kan zakken tot 50 mm vloerhoogte. 

De auto heeft namelijk geen starre achteras. Hierdoor én dankzij het 

lichtgewicht ontwerp van het chassis, kan het voertuig 

substantieel meer gewicht vervoeren dan bijvoorbeeld 

een conventionele 3.5t bakwagen met laadklep. 

VARIABELE LAADVLOERHOOGTE

De laadbak, of beter gezegd de containerunit, kan niet alleen tot op de grond 

zakken maar ook worden opgetild tot circa 0,6 meter. 

WISSELFUNCTIE

De containerunits kunnen eenvoudig worden afgekoppeld en omgewisseld. 

Wachttijden kunnen hierdoor worden gereduceerd en het maakt de LiftBoxx 

efficiënt en flexibel inzetbaar. 



VOORDELEN

Snelheid - Tijdwinst

Sneller laden en lossen door het RoRo principe (Roll-on Roll-off). Tijdwinst 

tot wel 2 uur per dag ten opzichte van een auto met  conventionele 

laadklep. 

Hoog laadgewicht

Twee tot drie keer meer laadvermogen. 

Vloerhoogte

De LiftBoxx vloerhoogte kan echt niet lager.

Zakken

Minder wachttijden, meer effectieve kilometers.

Wisselfunctie

Flexibel inzetbaar, verschillende containerunits.

Gunstige ergonomie

Onder alle omstandigheden 

Simpeler kan 
echt niet!



TOEPASSINGEN EN OPBOUW

De basis van iedere laadbak of containerunit wordt gevormd door de 

zogenaamde zelfdragende aluminium vloer. De opbouw van deze basisvloer 

is praktisch volledig vrij te bepalen. Door de opbouw te variëren kan de 

toepassing van het totale voertuig worden aangepast. Dit maakt de LiftBoxx 

inzetbaar in een groot aantal sectoren, ieder met hun eigen specifieke 

wensen en eisen.



Coxx Mobile Systems GCV

Moerstraat 41

B2242 Pulderbos

België

+32 (0) 360 545 14

+32 (0) 360 563 51

info@coxx.be

www.coxx.be

Kantoor

Fax

Mail

Web

Er zijn enkele standaard uitgevoerde containerunits leverbaar. De meest gebruikte unit is de SolidBoxx BBX. 

Deze containerunit is geschikt voor 6 tot 8 europallets inclusief een palletwagen. Daarnaast is een standaard 

breedte-uitbouw variant beschikbaar en een open laadvloer met opstaande randen. Voor de vaste uitvoering 

zijn er diverse oplossingen.

Type GVW Laadvermogen bij 4m Boxx Boxx Lengte Rijbewijs

XF 35-40 3.500 Kg 1.000 Kg 2.000 tot 4.000 mm B

XF 50-40 5.000 Kg 2.200 Kg 2.000 tot 4.500 mm C1

XF 70-40 7.000 Kg 4.200 Kg 3.000 tot 5.000 mm C1

XR 35-40 3.500 Kg 1.000 Kg 2.000 tot 4.000 mm B

XR 50-40 5.000 Kg 2.200 Kg 2.000 tot 4.500 mm C1

XV 35-40 3.500 Kg 1.000 Kg 2.000 tot 4.000 mm B

XV 45-40 4.500 Kg 2.000 Kg 2.000 tot 4.500 mm C1

XF = Fiat Ducato  XR = Renault master / Opel Movano  XV = Volkswagen T5


