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Verbeterd voertuigconcept voor flexibele en duurzame distributie 

Nieuwe LiftBoxx leidt tot aanzienlijke tijdbesparing bij laden en 
lossen.  
20 april 2010 – Supersnel laden en lossen, en laadeenheden afzetten en opnemen. Dat kan met de 
nieuwe LiftBoxx van Coxx Mobile Systems. De introductie van dit voertuig vindt plaats op de 
Carrosserie Vakdagen in Hardenberg (20 t/m 22 april 2010). 
 
De LiftBoxx bestaat uit een bestelauto- of licht vrachtautochassis in U-vorm, die containers of 
laadplatforms van de grond kan tillen en weer neerzetten. Het dalen van de carrosserie tot straatniveau kan 
worden gebruikt om drempelloos en zonder laadklep te laden of te lossen – of om een laadeenheid op te 
pakken of af te zetten. En dat binnen een minuut.  
 
De nieuwe LiftBoxx is een doorontwikkeling van de Netras City-L. Coxx nam Netras in 2008 over, en 
heeft de technologie van de City-L verwerkt in deze nieuwe generatie LiftBoxx. Het systeem werkt met een 
aluminium opneemprofiel dat in een rails aan de container wordt geschoven door de auto achteruit te 
rijden. Het hydropneumatische veersysteem is afkomstig van VSE uit Veenendaal. 
 
Een veelheid van containers is leverbaar: gesloten, huif, koel, haspels, glasresteel, motorhome, verhuisunit, 
toiletten, afval, paardentransport, enzovoorts. Er zijn twee breedtematen (1400 en 1700 mm) en de lengte 
van de laadeenheid kan variëren van 2500 tot 5000 mm. Auto’s en containers worden op klantspecificatie 
geproduceerd. Het systeem voldoet aan de PIEK-norm voor lage geluidsproductie op de losplaats. 
 
De gebruikte aandrijfunit is een Fiat Ducato 3,0 liter diesel euro 5, vermogen 116 kW, met automatische 
versnellingsbak. Op wens zijn ook andere aandrijfunits leverbaar.  
 
De nieuwe LiftBoxx past in het concept van flexibele, duurzame en goedkope distributie. Laad- en lostijd 
worden tot een minimum teruggebracht, voertuigen kunnen optimaal worden ingezet en de overlast voor de 
omgeving wordt tot een minimum beperkt. 
 
Er zijn drie modellen leverbaar: 

• LiftBoxx   XF 35-40   3,5 ton met 1.200 kg draagvermogen. 
• LiftBoxx   XF 50-40   5,0 ton met 2.100 kg draagvermogen. 
• LiftBoxx   XF 70-45   7,0 ton met 4.300 kg draagvermogen. 

 
Meer informatie vindt u op de website www.liftboxx.com 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:  
Foto’s voor publikatie kunt u downloaden vanaf http://persbericht.com/coxx 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met R.G.M. Cox, directeur Coxx Mobile Systems, telefoon +32 
36054514, of per e-mail: rene@coxx.be. 


