
Säkra val
            lönar sig!

Ett värdefullt samarbete mellan

COMPACT

ORIGINAL

MINIMAX



ORIGINAL

Produktfakta:
gäller alla burarna i Variocage-serien

• Svensktillverkade
• funktionell formgivning ur säkerhetssynpunkt
• Har nödutgång     
• Spänns fast med remmar i bilens lastutrymme
• Justerbart djup
• Låsbara
• Gasdämpare i dörrarna
• Gummimattor ingår
• förvaringsfickor i dörrarna
• Levereras omonterade

MIMSafe ”Variocage” är det gemensamma 
namnet på en serie hundburar från MIM Con-
struction AB. Den GuLa MarkErINGEN visar 
att konstruktionen är krocktestad på Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut.

MIM Construction AB har formgett och 
tillverkat säkerhetsutrustning till bilindustrin  
sedan 1986. Den erfarenheten tillsammans  med 
krocktesterna ligger bakom varje detalj på våra 
hundburar. Den robusta konstruktionen  med  
inbyggda deformationszoner minskar riskerna 
för att passagerare och hundar skadas allvarligt 
vid en kollision. Det är grunden för samarbetet 
med aGrIa djurförsäkring. (Se sista sidan.)



art.nr Beskrivning djup (min - max) B H

00377
Original 
Dubbelbur S

Yttermått  730 -   990
Innermått 670 -   930

930
880

590
570

00383
Original 
Dubbelbur M

Yttermått  760 - 1030
Innermått 700 -   970

930
880

650
630

00361
Original 
Dubbelbur L

Yttermått 760 - 1030
Innermått 700 -   970

990
940

650
630

00364
Original 
Dubbelbur XL

Yttermått  810 - 1030
Innermått 750 -   970

990
940

715
695

00365
Original 
Dubbelbur XXL

Yttermått  810 - 1030
Innermått 750 -   970

1060
1010

715
695

art.nr Beskrivning djup (min - max) B H

00376
Original 
Enkelbur XS

Yttermått  730 -   990
Innermått 670 -   930

555
505

590
570

00363
Original 
Enkelbur L

Yttermått 760 - 1030
Innermått 700 -   970

555
505

650
630

00380
Original 
Enkelbur XL

Yttermått 810 - 1030
Innermått 750 -  970

700
650

715
695

ORIGINAL

Djupet kan justeras mellan angivna min- och maxmått.
Alla mått angivna i mm.

Djupet kan justeras mellan angivna min- och maxmått.
Alla mått angivna i mm.



Buren för mindre och medelstora hundar i
kompakta bilar med hög tröskel i bagageutrymmet.

COMPACT

art.nr Beskrivning djup (min - max) B H tröskel H

00367
Compact
Enkelbur L

Yttermått   600 - 820
Innermått  540 - 760

555
505

650
630 230

00368
Compact
Enkelbur XL

Yttermått   600 - 820
Innermått 540 - 760

700
650

650
630

230

Djupet kan justeras mellan angivna min- och maxmått.
Alla mått angivna i mm.



det lilla avståndet mellan rören gör modellen
lämplig för små hundar.

MINIMAX

art.nr Beskrivning djup (min - max) B H

00366
MiniMax
Enkelbur XL
Färg: Brons

Yttermått   570 - 770
Innermått  510 - 710

555
515

455
435

Djupet kan justeras mellan angivna min- och maxmått.
Alla mått angivna i mm.



koppelkrok
Som tillbehör finns praktiska krokar att 
sätta på framsidan av buren. Där kan du 
hänga koppel och linor.

Burarna kan justeras i djupled
Vid montering av burarna anpassas djupet efter 
bilens mått. Då får hunden maximalt utrymme. 
 Samtidigt innebär konstruktionen minskade 
 skaderisker för både hund och passagerare vid 
 kollision bakifrån.

Nödutgång
Genom att lossa ett par skruvar 
öppnas nödutgången framåt i bilen.

Vattenskål
Finns som tillbehör.
Rostfri med hållare 
avsedd att passa i 
Variocage hund-
burar. 
Nonspill 0,7 liter.



Burarnas unika konstruktion är krocktestad vid 
Sveriges tekniska forskningsinstitut

Var sjunde trafikolycka är en kollision bakifrån. Det 
bakre lastutrymmet är en del av deformationszonen 
runt kupén, som skyddar de åkande vid kollisioner.

Vid kollision bakifrån trycks bilens bakända in och 
föremål placerade i lastutrymmet följer med delarna 
som trycks framåt. Hur mycket som trycks in beror på 
bilens konstruktion och vad den kolliderar med.

Om det finns en hundbur i bilens lastutrymme kom-
mer den att röra sig framåt mot baksätets  ryggstöd.  
Om krockvåldet är kraftigt finns risk för att 
rygg stödet knäcks.

Hittills har det inte funnits några  tillförlitliga och 
 objektiva krocktestmetoder för hundburar i bilar.

Därför har Sveriges Tekniska Forskningsinstitut till-
sammans med MIM Construction AB tagit fram en 
 metod, Safe Pet Crate Test. Det betyder att du som 
 konsument nu kan få ett vetenskapligt mått på hund-
burars inverkan på säkerheten för passagerare och 
hund vid en trafikolycka.

MIM:s burar har också visat sig fungera i verkligheten. 
Här i en Volvo V70 som har blivit påkörd bakifrån.



samarbetar för att öka säkerheten i bil
för både hundar och människor!

Om du har din hund försäkrad hos Agria Djurförsäkring får du 500 kr i rabatt vid köp av 
dubbelbur eller 300 kr i rabatt vid köp av enkelbur. 
Denna förmån gäller om du fyller i nedanstående blankett, bifogar betalbevis och  skickar allt 
till MIM Construction aB, Myren 125, 462 94 frändefors, eller som e-mail – info@mim.se 
Blankett finns även på vår hemsida – www.mim.se

Skulle olyckan vara framme och din Agriaförsäkrade hund färdas i en
Mimsafe hundbur betalar du ingen självrisk vid behandlingen.

Det kan vara värt många  tusenlappar beroende på skadan.

formger och tillverkar säkerhet sedan 1986
Myren 125, 462 94 Frändefors  •  Tel. 0521 - 28 19 30  •  Fax 0521 - 28 19 31

e-post: info@mim.se  •  www.mim.se
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Bur modell Art.nr Pris(bif. betalbevis) Inköpsställe

 ……………………………………… ………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………………………………………

AGRIA Försäkringsnummer ………………………………………………………………  alt.  Bifogar kopia på försäkringsbrev

Jag vill ha pengarna insatta på bank- eller plusgirokonto nr  …………………………………………………………………………………………………………

Namn …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Adress ……………………………………………………………………………………………………………  Postadress …………………………………………………………………………

Tel.nr bostad …………………………………………………………………    mob.tel ………………………………………………………………………………………………………….…… 

För att kunna utnyttja förmånerna är ovanstående uppgifter obligatoriska!

Vi skulle uppskatta om du även vill svara på nedanstående frågor. Det påverkar inte utbetalningen av  
rabatterna, men kan ha betydelse för vårt fortsatta arbete med att göra våra produkter ännu bättre.

Hur många är ni i familjen?…………………  Vilken bil kör du?…………………………………………………………………………………………………………………… 

Hur gammal är din hund(ar)? …………………  Ras(er)……………………………………………………………………

Vad gör du med din hund?       Avel       Utställning       Bruks/Lydnad       Jakt       Annat 

Var bor du?       Stad       Tätort       Lägenhet       Villa       Landsbygd 


