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TECNOLOGÍAS
ACERO GALVANNEALED
La chapa galvannealed (galvanizado aleado) es una variedad de acero galva-
nizado. El producto se somete a un tratamiento de galvanización por inmersión 
en caliente y un posterior calentamiento a una temperatura de unos 550 °C que 
favorece la adhesión del zinc a la superficie de la chapa metálica, formando una 
aleación con el acero. El resultado obtenido es una capa de zinc uniforme y de 
estructura cristalina fina combinada con una calidad de la superficie y una re-
sistencia a la corrosión mucho mayor.  Este proceso es ideal para aplicaciones 
en el sector del automóvil. StoreVan ha introducido y aplicado esta tecnología 
también en el área del equipamiento de vehículos industriales. 

RECUBRIMIENTO POR INMERSIÓN - CATÓDICA - CON RESINA ACRÍLICA
El recubrimiento por electrodeposición (o cataforesis) es un tratamiento super-
ficial capaz de conferir a los elementos de soporte una notable resistencia a 
la corrosión; se caracteriza por la deposición uniforme de una resina acrílica 
en la superficie, asegurando durante mucho tiempo una alta protección contra 
los agentes químicos y otros tipos de agresiones. La resina acrílica permite una 
exposición directa a los agentes atmosféricos, mientras se mantienen inmu-
tables las características técnicas. Este proceso asegura una mayor protección 
contra la oxidación.

• Resistencia a la corrosión más de 500 horas (humedad ASTM D1735)
• Excelente dureza, evaluación mínima 2H

StoreVan es el único fabricante en el mundo de equipamiento para 
vehículos comerciales que utiliza esta tecnología.

StoreVan jest wyłącznym światowym producentem zabudów serwi-
sowych, przeznaczonych dla lekkich pojazdów użytkowych LCV, wykor-
zystujących tą technologię.
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STOREVAN ORANGE PLANET
Sostenibilidad medioambiental y desarrollo eco-compatible 
son temas de particular actualidad y intéres, surgidos de la 
concienciación creciente de que se deba prestar atención al 
equilibrio medioambiental.

STOREVAN ORANGE PLANET
Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój to tematy mające 
ogromne znaczenie we współczesnym świecie. Jesteśmy tego 
świadomi, dlatego jako pierwsi w branży staliśmy się firmą 
przyjazną środowisku. Sprawdź nasze wyniki.

TECHNOLOGIA
STAL GALWANIZOWANA
Blacha poddawana jest procesowi powlekania zanurzeniowego na gorąco, a na-
stępnie ogrzewana jest do temperatury około 550 °C. Dyfuzja cynku i żelaza w tej 
temperaturze pozwala na otrzymanie wyjątkowo spójnej powłoki antykorozyj-
nej. Rezultatem tego procesu jest powłoka o jednolitej, drobnoziarnistej struktur-
ze, o bardzo wysokiej jakosci i bardzo wysokiej odpornosci na korozję. Proces ten 
jest idealny dla rozwiązań stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, w tym 
dla regałów serwisowych, montowanych w pojazdach użytkowych. 

KATODOWE LAKIEROWANIE ZANURZENIOWE
Katodowe Lakierowanie Zanurzeniowe to zabieg polegający na wytworzeniu ko-
lejnej warstwy ochronnej, dzięki czemu regały zabudowy serwisowej uzyskują 
niezwykłą odpornośc na korozję. Lakierowanie w ten sposób gwarantuje wyja-
tkową przyczepność oraz równomierną powłokę ochronną. Poza tym powierzch-
nia tak pomalowanych elementów jest jescze bardziej odporna na zadrapania 
i chroniona przed odpryskami spowodowanymi uderzeniami. Żywica akrylowa 
zabezpiecza przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych.

• Testy w komorze korozyjnej, zgodne z normą ASTM D1735, zakończone wy-
nikiem ponad 500h odporności na korozję
• Doskonała twardość powłoki lakieru wynosząca 2H - wg ASTM D3363, EN 
13523-4
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SUJECIÓN FLEXIBLE 
MOCOWANIE ELASTYCZNE

FLEXIBILIDAD Y DURABILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS PARA FURGONETAS 
STORE VAN
Store Van utiliza un sistema de carril especial para la sujeción de las 
estanterías para furgonetas al chasis del vehículo comercial, proporcionando 
una gran flexibilidad al posicionamiento de los módulos y maximizando el 
uso del espacio interior de la furgoneta equipada. El sistema prevé el uso 
de soportes que se deslizan a lo largo de todo el carril en lugar de estar 
remachados directamente a los refuerzos del chasis, que obligan, al diseñar 
el equipamiento para furgoneta, a una rigidez sustancial en la gestión del 
espacio. El carril utilizado por Store Van se fija a los montantes verticales 
del taller móvil, con la doble función de conectar de manera uniforme las 
estanterías para furgonetas al chasis del vehículo y distribuir de manera 
homogénea todas las fuerzas dinámicas a las que el equipamiento está 
sometido durante la conducción del vehículo.   Los soportes de fijación que 
conectan el carril al módulo tienen una articulación especial que amortigua 
las vibraciones resultantes de la conducción del vehículo, adaptándose a los 
movimientos de torsión del chasis, especialmente en las curvas. Gracias a 
este sistema, nuestros equipamientos para furgonetas se pueden diseñar 
con la máxima libertad, garantizando igualmente altos niveles de seguridad, 
estabilidad y duración.

ELASTYCZNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ WYPOSAŻENIA DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH 
STORE VAN
Store Van wykorzystuje specjalny system szynowy mocowania regałów do 
samochodów dostawczych do podwozia pojazdu użytkowego, zapewniając 
dużą elastyczność w zakresie ustawiania modułów i maksymalnego 
wykorzystania miejsca wewnątrz wyposażonego pojazdu. Zamiast 
bezpośredniego mocowania nitami do elementów wzmacniających 
podwozie, co wymusza na etapie projektowania samochodu dostawczego 
sztywne zarządzanie przestrzenią, oferowany system przewiduje użycie 
uchwytów montażowych, przesuwających się w szynach na całej ich 
długości. Szyny stosowane przez Store Van mocowane są do słupków 
pionowych mobilnego warsztatu. Słupki pełnią podwójną funkcję. Z jednej 
strony mocują regały do samochodów dostawczych do podwozia pojazdu, 
a z drugiej – rozkładają równomiernie wszystkie siły dynamiczne, na 
jakie narażone jest wyposażenie podczas jazdy. Uchwyty montażowe 
do łączenia szyn z modułem posiadają specjalny przegub, amortyzujący 
drgania powstające podczas jazdy pojazdu. W ten sposób moduł adaptuje 
się do naprężeń skrętnych podwozia, zwłaszcza podczas jazdy po łuku. 
Dzięki opisanemu systemowi nasze wyposażenie do samochodów 
dostawczych może być projektowane z zachowaniem swobody, przy 
jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów bezpieczeństwa, 
stabilności i długotrwałej eksploatacji.

Todos nuestros sistemas de fijación pueden montar sistemas de enganche/
desenganche rápido de los módulos mediante manijas ajustables que per-
miten desmontar el equipamiento sin el uso de herramientas. De esta ma-
nera, la estantería del taller móvil puede ser declarada como material tran-
sportado o como ayuda para la seguridad de la carga no permanentemente 
fijada al vehículo, tal como se describe en la DIRECTIVA 2014/47/UE, Capítulo 
1, Artículo 3, apartado 5.

We wszystkich naszych systemach mocowania można stosować systemy 
szybkiego zaczepiania/odczepiania modułów za pomocą regulowanych 
uchwytów, niewymagających używania narzędzi. Z tego powodu regały 
w mobilnym warsztacie mogą być deklarowane jako przewożony materiał 
lub urządzenie pomocnicze zapewniające bezpieczeństwo ładunku, które 
nie jest mocowane w sposób trwały do pojazdu, jak to zostało opisane w 
DYREKTYWIE 2014/47 WE, ROZDZIAŁ 1, Artykuł 3, punkt 5.
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CERTIFICACIONES
CERTYFIKATY

PRODUCCIÓN CERTIFICADA
• Certificados ISO 9001:2015.
• Superada admirablemente la prueba de CRASH TEST llevada a cabo según las últimas nor-
mativas europeas ECE-R17 con impacto a 50 km/h.
• Certificación GS para el equipamiento interior y las rampas de carga.
• Certificación GS para las bacas y los portaescaleras.

PRODUKCJA CERTYFIKOWANA
• Certyfikaty ISO 9001:2015
• Doskonały wynik TESTU ZDERZENIOWEGO, przeprowadzonego zgodnie z najnowszymi nor-
mami europejskimi ECE-R17 dla uderzenia z prędkością 50 km/h.
• Znak GS dla wyposażenia wewnętrznego i ramp załadunkowych
• Znak GS dla uchwytu uniwersalnego – uchwytu na drabiny
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FULLBACK CABINA EXTENDIDA - FULLBACK PODWÓJNA KABINA

CÉLULA DISCOVER 4WD
ZABUDOWA DISCOVER 4WD

LA CÉLULA QUE 
OPTIMIZA EL 
VOLUMEN DE CARGA

ZABUDOWA, KTÓRA 
OPTYMALIZUJE 
POJEMNOŚĆ 
ŁADUNKOWĄ



DI
SC

OV
ER

 4
W

D

7

FI
AT

 F
UL

LB
AC

K
DI

SC
OV

ER
 4

W
D

FULLBACK CABINA EXTENDIDA - FULLBACK PODWÓJNA KABINA

ZABUDOWA
Wyposażenie do pick-upa z zabudową montowaną w miejscu 
skrzyni jest inteligentnym rozwiązaniem, pozwalającym uporać się 
z wieloma problemami, wynikającymi z wykorzystywania zwykłych 
samochodów dostawczych N1 do zastosowań specjalnych. 
Zabudowa do pick-upa pozwala uzyskać wiele korzyści, wśród których 
można wymienić:
• możliwość wykorzystania właściwości terenowych pick-upa 4WD;
• ergonomiczność systemu, ponieważ materiał ze strefy ładunkowej 
można łatwo pobrać, stojąc na podłożu, bez konieczności nieustannego 
wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego;
• możliwość maksymalnego wykorzystania miejsca w przestrzeni 
ładunkowej, bez konieczności pozostawiania przejść lub miejsc 
dostępowych do przedziału ładunkowego;
• większy komfort jazdy dla operatorów, z uwagi na montaż kabiny 
na odpowiednich amortyzatorach i umocowanie ładunku wewnątrz 
zabudowy;
• większa wydajność pracy, dzięki łatwości pobierania załadowanego 
materiału oraz uporządkowanemu i racjonalnemu jego rozmieszczeniu;
• wydajniejsze użytkowanie pojazdu, dzięki równomiernemu 
rozłożeniu ciężaru załadowanego sprzętu i ładunku;
• możliwość ponownego użycia zabudowy również w przypadku 
wymiany pojazdu na inny, podobnego rodzaju;
• estetyka funkcjonalna zintegrowana z kształtem pojazdu, co 
pozwala zachować właściwości aerodynamiczne i wyważenie.

LA CÉLULA
El equipamiento para pick-up, con células aplicadas en lugar de la caja 
de carga, es una solución inteligente para resolver muchos problemas 
que surgen del uso de las normales furgonetas N1 en sectores 
particulares. 
Con la célula para pick-up se obtienen las siguientes ventajas:
• Posibilidad de aprovechar las características todoterreno de la pick-
up 4WD
• Sistema ergonómico, puesto que el material de la zona de carga se 
puede recoger fácilmente desde el suelo sin tener que subir ni bajar 
continuamente del vehículo
• Posibilidad de aprovechar al máximo los espacios de la zona de 
carga, sin tener que dejar pasillos o zonas de acceso al compartimiento 
de carga
• Mayor comodidad de viaje de los operadores ya que la cabina está 
montada sobre amortiguadores adecuados y la carga está sujetada en 
el interior de la célula
• Mayor eficiencia en el trabajo gracias a la facilidad de recoger el 
material cargado y a la colocación más ordenada y racional
• Uso más eficaz del vehículo gracias a la distribución de los pesos del 
equipamiento y de la carga que se puede introducir 
• Posibilidad de reutilizar la célula incluso en caso de sustitución del 
vehículo por uno similar
• Estética funcional e integrada con la forma del vehículo para no 
comprometer el rendimiento aerodinámico y de equilibrio
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FULLBACK CABINA EXTENDIDA - FULLBACK PODWÓJNA KABINA
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FULLBACK CABINA EXTENDIDA - FULLBACK PODWÓJNA KABINA

LA ESTRUCTURA DE LA CÉLULA
La célula para pick-up está formada por una estructura principal resistente de acero 
para automóviles, soldada y empernada. Está equipada con grandes puertas laterales 
que permiten un acceso fácil y ergonómico al material y a los equipos bien ordenados 
en los módulos instalados en el interior. La célula se completa con luces y accesorios 
de acuerdo con las directivas y leyes vigentes.
La estructura está empernada al chasis del vehículo en correspondencia de los puntos 
de fijación originales de la caja de carga, interponiendo elementos apropiados para el 
aislamiento de las vibraciones, de acuerdo con las prescripciones del fabricante del 
vehículo básico. Un soporte de acero para automóviles galvannealed conformado y 
pintado se monta con tornillos específicos en la estructura principal para alojar la 
matrícula y las luces traseras a fin de restablecer el cumplimiento de las disposiciones 
de las directivas comunitarias y del Reglamento de Tráfico. Para aumentar la seguridad, 
también se monta la tercera luz de freno en la parte superior trasera. 
Los cableados están estudiados para la aplicación específica de acuerdo con las 
prescripciones del fabricante del vehículo básico.

KONSTRUKCJA ZABUDOWY
Zabudowa do pick-upa posiada wytrzymałą konstrukcję główną, wykonaną ze 
spawanej i skręcanej śrubami stali dla branży motoryzacyjnej. Posiada szerokie 
drzwi boczne, zapewniające łatwy i ergonomiczny dostęp do materiału i sprzętu, 
uporządkowanego z wykorzystaniem wewnętrznych elementów wyposażenia. 
Zabudowa posiada zamontowane reflektory i akcesoria, spełniające wymagania 
obowiązujących dyrektyw i przepisów prawa.
Konstrukcja przykręcana jest do podwozia pojazdu w miejscu oryginalnych punktów 
mocowania skrzyni, z zastosowaniem odpowiednich elementów tłumiących drgania, 
zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu podstawowego.
Na oryginalnej konstrukcji montowany jest, za pomocą odpowiednich śrub, 
profilowany i lakierowany wspornik ze stali dla branży motoryzacyjnej z powłoką 
Galvannealed, służący do zawieszenia tablicy rejestracyjnej i tylnych reflektorów. 
Pozwala to dostosować pojazd do wymogów dyrektyw wspólnotowych i Kodeksu 
Drogowego. W tylnej części montowane jest również trzecie światło stopu, 
zwiększające bezpieczeństwo. 
Przewody elektryczne dostosowane są do danego zastosowania, z przestrzeganiem 
zaleceń producenta pojazdu podstawowego.
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FULLBACK CABINA EXTENDIDA - FULLBACK PODWÓJNA KABINA

DRZWI ZABUDOWY
Na zakończenie prac w zakresie przebudowy pick-upa 
montowane są drzwi, mocowane do konstrukcji głównej w 
miejscu ścian bocznych. Górna część drzwi składana jest 
harmonijkowo do góry, aktywując klamkę. Po otwarciu drzwi 
górnych można posłużyć się zamkiem wewnętrznym, aby 
otworzyć w dół dolne drzwi wahadłowe.
W ten sposób uzyskuje się w szerokim zakresie ergonomiczny 
dostęp do przedziału ładunkowego. Drzwi górne mogą 
być używane również jako osłona przeciwsłoneczna lub 
ochrona przed deszczem. Drzwi po zamknięciu zapewniają 
dodatkową podporę konstrukcyjną. Dokładnie dopasowany 
kształt drzwi oraz gumowa uszczelka chronią przed 
wnikaniem zanieczyszczeń.
Zewnętrzna cześć drzwi wykonana jest z odpowiednio 
wyprofilowanej i lakierowanej stali dla branży motoryzacyjnej 
z powłoką Galvannealed. Do części zewnętrznej zostaje 
doklejona i dokręcona płyta ze stali aluminiowej, wyposażona 
w trapezowy element usztywniający. Zastosowany klej 
strukturalny zapewnia dodatkowe tłumienie drgań, a tym 
samym zmniejszenie hałasu.

WYPOSAŻENIE ZABUDOWY
Wyposażenie wewnętrzne przedziału ładunkowego, 
zastępujące skrzynię pick-upa, wykonywane jest poprzez 
montaż specjalnych modułów, których konstrukcja 
wykonywana jest ze stali dla branży motoryzacyjnej. Moduły 
mocowane bezpośrednio do ramy zabudowy, do podłogi 
oraz z zastosowaniem płyt wielowarstwowych, przyczyniają 
się do zwiększenia ogólnej wytrzymałości i sztywności 
zabudowy. Pick-up można wyposażyć w regały, szuflady i 
moduły ze stali dla branży motoryzacyjnej, w zależności od 
wymagań roboczych.

MÚLTIPLES 
PERSONALIZACIONES 
PARA MÚLTIPLES USOS
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FULLBACK CABINA EXTENDIDA - FULLBACK PODWÓJNA KABINA

LAS PUERTAS DE LA CÉLULA
La transformación de la pick-up se completa con la aplicación 
de las puertas a la estructura principal, en correspondencia 
de las paredes laterales. La parte superior se abre hacia 
arriba en forma de “alas de gaviota” accionando una manilla. 
Una vez abierta la puerta superior, se puede utilizar una 
cerradura dentro de la puerta inferior basculante para abrirla 
hacia abajo.
De esta manera se obtiene un acceso amplio y ergonómico 
a la zona de carga. La puerta superior también se puede usar 
para protegerse del sol o de la lluvia. Cuando las puertas 
están cerradas, constituyen una contribución estructural 
adicional. La estanqueidad contra las infiltraciones está 
garantizada por la forma de las puertas y por la aplicación de 
juntas de goma.
La parte exterior de las puertas se realiza en acero 
galvannealed para automóviles que luego es conformado y 
pintado. A la misma se pega y remacha una pieza interior de 
chapa de aluminio que incorpora un elemento corrugado de 
refuerzo. El adhesivo estructural utilizado también tiene el 
efecto de absorber las vibraciones y reducir el nivel de ruido.

EL EQUIPAMIENTO DE LA CÉLULA
El equipamiento interior de la zona de carga, en lugar de 
la caja de la pick-up, se realiza montando unos módulos 
especiales cuya estructura está hecha de acero para 
automóviles. Los módulos fijados directamente al bastidor 
de la célula, al piso y también introduciendo los paneles 
de madera contraplacada, contribuyen a la resistencia y 
rigidez general de la célula. La pick-up se puede equipar con 
estanterías, cajones y módulos de acero para automóviles de 
acuerdo con las necesidades de trabajo.

RÓŻNORODNE INDYWIDUALNE 
DOSTOSOWANIE DO RÓŻNEGO 

RODZAJU ZASTOSOWAŃ
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FULLBACK CABINA EXTENDIDA - FULLBACK PODWÓJNA KABINA

PARA DISTINGUIRSE 
DE LOS DEMÁS CON 
PROFESIONALIDAD

ABY WYRÓŻNIĆ SIĘ 
WŚRÓD INNYCH 
PROFESJONALIZMEM

UCHWYT DO DRABIN I UCHWYT UNIWERSALNY
Uchwyt do drabin to jeden z niezbędnych akcesoriów do pick-upa. 
Przeznaczony jest do bezpiecznego przewozu drabin na dachu zabudowy 
oraz ich załadunku i wyładunku. W wyniku kilku prostych czynności i przy 
niewielkim wysiłku drabina zostaje umieszczona z tyłu pojazdu w pozycji 
półpionowej, w której można ją łatwo wyładować lub załadować.
Główne korzyści takiego rozwiązania:
• operator nie jest zmuszony do wchodzenia na dach pojazdu, a tym 
samym zostaje wyeliminowane ryzyko upadku z wysokości;
• możliwość obsługi ładowanej i wyładowywanej drabiny w dogodnej 
pozycji, niewymagającej użycia dużej siły;

• drabina dostępna jest w praktycznie natychmiast;
• drabinę, w celu przewozu, można łatwo umocować, stojąc na podłożu;
• łatwość sprawdzenia prawidłowego położenia uchwytu do drabiny dzięki 
specjalnego rodzaju zabezpieczeniom;
• możliwość uniknięcia niewielkich uszkodzeń górnej części nadwozia 
pojazdu, spowodowanych opieraniem i przesuwaniem elementów drabiny;
• możliwość uniknięcia uszkodzeń słupków i elementów drabiny, poprzez 
zabezpieczenie przed stykaniem się z ostrymi krawędziami nadwozia w 
fazie załadunku i wyładunku drabiny.
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FULLBACK CABINA EXTENDIDA - FULLBACK PODWÓJNA KABINA

PORTAESCALERAS BACAS
El portaescaleras, uno de los accesorios indispensables para las pick-ups, 
está destinado al transporte, carga y descarga de escaleras en el techo de 
la célula en condiciones de seguridad total. A través de operaciones simples 
y con un esfuerzo limitado, la escalera se coloca en posición semivertical 
en la parte trasera del vehículo y en esta posición se descarga o se carga.
Las principales ventajas son las siguientes:
•  El operador no debe subirse al techo del vehículo y, por lo tanto, se 
excluyen los peligros de caídas desde arriba;
• Posibilidad de manipular la escalera para cargar y descargar en una 
posición extremadamente cómoda y con poco esfuerzo;
• La escalera está disponible en poco tiempo;

• El anclaje de la escalera para el transporte en el vehículo se realiza 
fácilmente desde el suelo;
• Fácil comprobación del correcto reposicionamiento del portaescaleras 
gracias a dispositivos de seguridad específicos.
• Se excluyen los inevitables daños menores a la parte superior de la 
carrocería del vehículo causados por el apoyo y por el movimiento de los 
elementos de la escalera;
• Se excluye la posibilidad de daños a los largueros de los elementos 
de la escalera ya que no pueden entrar en contacto con los bordes de la 
carrocería durante la carga y descarga.
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FAMI S.R.L.
VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY
TEL +39 0424 585455 R.A. – FAX +39 0424 585482
INFO@FAMISPA.COM – WWW.FAMISPA.COM

INFO@STOREVAN.COM – WWW.STOREVAN.COM

FIAT FULLBACK

TOLL FREE - IN ITALY

DISCOVER 4WD
CÉLULA - ZABUDOWA
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