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Bedrijfswageninrichting
Het betimmeren en het plaatsen van dubbelcabines in kleine bedrijfswagens, net als het verzorgen van de vele bedrijfs-

matige toepassingen, is al sinds lange tijd een van de activiteiten van Carrosseriefabriek Tijmen Ploeg BV. De kwaliteit 

van de materialen, de geleverde arbeid en het niveau van afwerking staan daarbij altijd voorop. Al vele jaren proberen 

wij ons zo te onderscheiden. Constante ontwikkelingen in de bedrijfswagenbranche en in de veranderende wensen van 

de klant, zorgen ervoor dat er continu wordt geïnvesteerd in de doorontwikkeling van onze productiemogelijkheden. 

Deze gedachtengang en de daarbij behorende werkwijze hebben ons op een zeer hoog niveau gebracht als het gaat 

om de inrichting van kleine en middelgrote bedrijfswagens. Omdat wij deze positie graag willen behouden, zullen wij 

ook in de toekomst veel tijd en moeite investeren in innovatieve ontwikkelingen.  

B e d r i j f s w a g e n i n r i c h t i n g

Het betimmeren en aankleden van bedrijfswa-

gens bestaat uit een omvangrijk gamma van 

mogelijkheden. Van het eenvoudig leggen 

van een vloertje tot het volledig aftimmeren 

van de laadruimte, het plaatsen van kant-en-

klaar oplossingen in het ruime kastenseg-

ment, het op maat vervaardigen van houten 

kasten, lades, dubbele vloeren, slaapmoge-

lijkheden, kisten, op maat geplaatste tussen-

wanden en nog veel meer. Daarnaast zijn er 

nog vele opties, zoals het plaatsen van dode 

hoek ruiten in het rechter B-segment, het 

plaatsen van dakventilatoren en luchtluik-

jes, inbraakbeveiligingen, verlichting, isola-

tie, bumperbescherming, bindrails en ande-

re bevestigingsmogelijkheden, hardhouten 

vloeren, gasflessenrekken, laadbegeleiders 

op de vloer, zwaailampen, imperiaals, trap-

jes, omvormers, extra accu’s, kachels, di-

verse maten opstapbumpers, trekhaken, 

vluchtluiken, kunststof tussenwanden, rub-

beren vloeren etc.. Een ding staat vast, bij 

Carrosseriefabriek Tijmen Ploeg BV zal de 

afwerking van al deze mogelijkheden altijd 

tot in de puntjes verzorgd zijn.
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D u b b e l c a b i n e s

Het bouwen van RDW goedgekeurde dubbelcabines 

met de mogelijkheid voor het plaatsen van diverse 

gordelvariaties, is een van de vele projecten die bij 

Carrosseriefabriek Tijmen Ploeg BV de laatste jaren 

zijn gerealiseerd. 

Dubbelcabines worden gebouwd in vele verschillende merken met alle mogelijke goedkeurin-

gen. Al naar gelang het merk en het type hebben wij vele uitvoeringen die variëren van basis 

tot volledig luxe afgewerkt. Afhankelijk van het voertuig hebben we mogelijkheden om te va-

riëren in beenruimte en/of laadruimte. Standaard wordt de dubbelcabine ingebouwd met een 

polyester of een ABS-tussenwand met ruit, een vlakke bank, drie heupgordels gemonteerd aan 

een RDW goedgekeurd gordelframe, twee ruiten in het B-segment en een vloerafwerking. Wij  

verzorgen tevens de RDW keuring. Alle cabines voldoen naast de nodige veiligheidsgoedkeurin-

gen natuurlijk ook aan alle BPM belastingeisen. Onze dubbelcabines kunnen in praktisch ieder 

voertuig worden ingebouwd zonder dat daar vooraf bij de productie rekening mee is gehouden. 

Onze dubbelcabine is dus ook een goede keuze bij voorraadwagens en bestaande voertuigen. 

Gordels gemonteerd op het goed-
gekeurde gordelframe, zorgen voor 
maximale veiligheid.

Het gordelkapje zorgt voor een 
goede begeleiding van de rolgordel 
door de tussenwand.

De ergonomisch gevormde kus-
senset zorgt voor een prettige en 
ondersteunende zithouding.

In de basisuitvoering is de tussen-
wand tot op de grond gesloten. Dit 
levert veel bagageruimte op onder 
de bank.

Bij de keuze voor een doorsteek 
wordt aan de passagierskant deze 
ruimte afgewerkt met een onderbak.

Een net afgewerkte vloer die onder 
de instapbak is weggewerkt.

Bij de keuze voor een doorsteek 
in combinatie met een vaste twee-
puntsgordel op de middelste 
zitplaats, ontstaat er een ruime 
doorsteekmogelijkheid met een 
hoogte van ca. 24 cm en een 
bruikbare breedte tussen de wielkas-
ten. De diepte is afhankelijk van het 
merk en de wielbasis.

De mechanische dakventilator zorgt 
voor aanvoer van frisse buitenlucht.

De elektrische dakventilator kan 
naast aanvoeren van buitenlucht ook 
de binnenlucht afvoeren. 

Lat-om-lat betimmering op de zijwan-
den, is een prima bescherming bij 
lading van groter formaat. De ruimte 
tussen de latten bieden de mogelijk-
heid tot het vastbinden van lading.

Deze ombouw wordt gemonteerd 
ter bescherming van de bestaande 
wielkasten, waarbij openslaande 
deksels tot de mogelijkheden 
behoren.

Dubbelcabines 

in vele verschillende 

merken met 

alle goedkeuringen

Bedrijfswageninrichting

Enkele  detai ls  


