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Robust utförande med gasfjädrar Vikbart och körbart i flera lägen Kan kompletteras med långgodsstöd

Ett snyggt smart vikbart och robust flaklock 
i aluminium för friluftsliv, entreprenad, schakt, 
jordbruk eller skogsnäring.

HILUX 2016 NYHET! Färgen Chrome som tillval
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Ett snyggt smart vikbart och robust flaklock i aluminium 
För friluftsliv, entreprenad, schakt, jordbruk eller skogsnäring
Almecolocket är ett flaklock av aluminium som du eftermonterar på Toyota Hilux. Det fungerar som en 
kombination av flak, lock och arbetsplattform som har flera lägen och användningsområden.  
Almecolocket har gasfjädrar och är vikbart. Bilen kan köras med flaklocket i flera olika lägen. 

• Material: aluminium.
• Lack: styrktålig pulverlack.
• Färg: silver, antracitgrått, svart eller chrome.
• Vikt: 40-50 kg beroende på modell.
• Maxlast på locket: 150 kg.
• 4 yttre lastsurrningsöglor.
• Lås. Kraftig låsanordning i handtaget.
• I stängt läge låses de uppfällda lämmarna.
• Centrallås som tillval. Extra bra stöldskydd.
• Klassas som lock – lastplan.
• Karosserikod ändras ej.
• Flaklocket demonteras enkelt.

Tillbehör till Almecolocket

Magnetfotlampa LED med spiralkabel. Framdragning av 
el tillkommer om 12 V uttag på flaket ej finns. 

Kantskyddet skyddar mot plåt och 
lackskador samt underlättar lastning, 
även från sidorna. Kantskyddet höjer 
andrahandsvärdet på din pickup och 
är en långsiktig investering. Handtill- 
verkas av Almeco i blankglödgad 
rostfri plåt. Hög kvalitet, modellan-
passning och lyster.

Långgodsstödet. Almecolocket har rostfria fästen för 
stödet  både på främre och bakre delen av locket. 
Stödet flyttas lätt och lockets bakre del kan öppnas när 
stödet är i främre läget. Stödet tillverkas av aluminium 
kan förvaras i en hållare under locket.

Centrallås i Almecolocket är ett 
unikt tillval jämfört med andra flak-
lock. Centrallåset kopplas samman 
med bilens C-låssystem på de 
flesta modeller och höjer kraftigt 
säkerheten och stöldskyddet på 
din bil. Du kan förvara verktyg och 
gods på flaket och känna dig trygg.

Thule WingBar lasthållarrör  
underlättar vid lastning uppe på 
Almecolocket med utmärkta surr-
ningsmöjligheter. Thules genialiska 
T-spårfäste i WingBar gör också att 
alla Thules cykelhållare och skidhål-
lare för tak- eller lasthållarrör snabbt 
kan monteras på räcket.
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Ett snyggt smart vikbart och robust flaklock 
i aluminium för friluftsliv, entreprenad, schakt, 
jordbruk eller skogsnäring.

Pulverlack AntracitPulverlack Svart

NYHET! 
Exklusiva färgen 

 Chrome 
som tillval

Pulverlack Silver Pulverlack Chrome
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Monteras på flaket av din pickup eller i bagage- 
utrymmet på servicebilen. Löper på hjul och 
underlättar åtkomst till din last och dina verktyg. 
Den har tre fasta lägen – inskjuten, halvt utdragen 
och helt utdragen. Släden lösgörs till fritt rullande 
genom en lägesknapp under bakkanten. 
Lastsläden finns i två längder: kort version för 
pickup med dubbelhytt och lång version för 
pickup med 1½-hytt. 

För Amarok och Ranger finns lastsläden i två  
varianter: en enkel släde utan hjulhusfack och en 
med hjulhusfacken monterade i karossen.

Maxlast: 200 kg utbredd last i utdraget läge.  
I inskjutet läge bilens maxlast.

Utdrag: 2/3 av slädens längd är utdragbar.

Släden kan kombineras med Almecolocket.

LASTSLÄDEN
• Löper på rullar
• Tre fasta lägen
• Lätt att lasta
• Sparar din rygg
• Oöm
• Praktiskt
• Hjulhusfack

Lägesknapp

Helt utdragen  — Halvt utdragen — Helt inskjuten

“Perfekt för
hantverkaren”

Hjulhusfack

“Tät 2 cm från 
botten. Lätt att 

skölja av.”

“Bra för  
jägaren också”
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KRANBIL TOYOTA HILUX
Almeco ligger i täten när det gäller kranmontering på lätta och medeltunga lastbilar. Vi kan montera kranar från Fassi, 
Hiab, Maxilift och Palfinger på din Toyota pickup och vi anpassar bilen helt efter dina önskemål. 

Toyota Hilux som kranbil används inom en mängd olika 
verksamhetsområden. Exempel är gruvdrift, pumpservice, 
fastighetsskötsel, reningsverk, vatten-avlopp och lantbruk, 
lastning av styckegods för kunder som har verksamheter 
inom virkeshantering, snickeri, takläggning, renhållning, 
trafikservice och mycket mer. Dessa kranar blir oftast 
utrustade med hydraulisk vinsch.

Almeco erbjuder kranar med tillvalet fjärrstyrning.  
Det är mycket populärt hos kunderna,  
finns i flera modeller och  
underlättar vid all hantering 
och lastning.
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EasyLoad 
Traverse
EasyLoad Travers är eldriven och perfekt för dig 
som behöver lyfta och lasta tungt i din skåpbil

Traversen finns i tre modeller med olika lyftförmåga 
och balklängd. Vinschen för lyft och traversbalkens 
in- och utfunktion är eldrivna och drivs med 12 volt. 
Hela enheten skjuts i sidled för hand till flera fasta 
lägen och rätt position för föremålet du tänker lyfta. 
EasyLoad Traverse passar de flesta större skåpbilar. 

• Styrningen av traversen sker med en 
fjärrkontroll i spiralsladd som du enkelt 
hanterar med ena handen.

• EasyLoad Travers skjuts enkelt ur vägen 
över ett t.ex. ett hyllplan eller i kanten på 
lastutrymmet när du inte använder den.

• Traversen är monterad i en självbärande 
ram som bultas fast i skåpbilen. Byter du 
bil kan travers och ram flyttas. Genomtänkt 
och ekonomiskt.

• Obs: går ej att skjuta i sidled med last.

Art.nr Lyftförmåga Lyfthastighet Balklängd Wire Ø Vinsch Vikt Pris

8479 250 kg 5 cm/s 1900 mm 5 mm 12V 100A 100 kg 37 500

8480 250 kg 5 cm/s 2275 mm 5 mm 12V 100A 110 kg 37 500

8481 500 kg 10 cm/s 2275 mm 5 mm 12V 100A 150 kg 47 500

EasyLoad Travers är utvecklad av 
MAD i Nederländerna. MAD är 
även framstående på hjälp- och 
luftfjädring till ett stort antal 
bilmärken och modeller.

Flyttas i sidled för hand (ej eldrivet) i den självbärande ramen. Två olika balklängder och 250 eller 500 kg lyftförmåga.
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Almecos svenska produkter för montering på bilens tak eller takbågar underlättar både 
lastning och arbete. Vi tillverkar och skräddarsyr dina arbetsplattformar, transportplattformar, 
steghållare och långlastlösningar – allt i stark och lätt aluminium.

LASTA OCH JOBBA PÅ BILTAKET 
SMARTA PRODUKTER FÖR SKÅPBIL OCH PICKUP

Steghållare sidomonterad i bilens takbågar.

Lasthållare för lång last är Almecos populära 
lösning för lastning av lång last på skåpbil och 
pickup. Lasthållaren monteras på befintliga 
takbågar eller anpassas efter önskemål och din 
verksamhet. Den har uppfällbart laststopp fram 
och lastrulle bak.

Flakstödet kombineras med 
takbåge på hytten eller 
ett lastförhöjningsfäste på 
framstam alt. lastgaller i nivå 
med flakstödet.

Flakstöd och takbåge
Det vanligaste tillbehöret till flakbilar och pickup 
för lastning av långt gods är Almecos flakstöd. 
Flakstödet placeras i fästhylsor fastskruvade i bi-
lens flak och går snabbt att lyfta dit och ta bort. 

Flakstödet är tillverkade i aluminium.

Flakstöd

Långlasthållare på takbågar

Steghållare för sidomontering
Steghållaren kräver takbågar eller fast montering i 
karossen. Finns även i en hög variant där stegfäs-
tena är högre och där stegens underkant nästan 
ligger i höjd med taklinjen. 

Den främre hållaren är ett inskjut 
och den bakre en hängare med 
gummistropp som låser stegen. 
Steghållaren kan monteras  
på de flesta skåpbilar. 

Steghållare fast 
sidomontering i 
bilens kaross.

Steghållare för takbågar
Kort steghållare för takmontering på pickup eller 
skåpbils befintliga takbågar. Dimension: 2350 x 
550 mm. Inklusive rem. Helt i aluminium. 

Lastförhöjningsfäste.

Fällbart laststoppLastrulle
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Almeco har till exempel byggt en stor del av de specifika plattformarna som syns på Relacoms bilar.  Ett annat kundsegment 
som använder våra plattformar är fastighetserviceföretag och skyltföretag som behöver komma upp på fasader.

Almeco tillverkar arbets- och transportplattformar i aluminium med hög korrosionsbeständighet och låg 
vikt. Plattformarna har ett 1 dm lasträcke i framkant och utmed sidorna som standard. Plattformarna gör 
stående arbete på hög höjd säkert och effektivt. Till plattformen finns tillbehöret skyddsräcke – vilket är ett 
lagkrav om arbetshöjden överstiger 2,1 meter. Plattformarna tillverkas efter önskemål vid beställning.

Takplattform för arbete och transport

Tillbehör
• Skyddsräcke. Fällbart.  

Krav om arbetshöjden är 
högre än 2,1 meter. 

• Stege på baklucka.
• Trafikvarningsutrustning.
• Steghållare – ovanpå med 

löprulle i bakkant eller 
sidohängd.

Almeco har till exempel byggt en stor del av de specifika plattformarna som syns på Relacoms bilar.  Ett annat kundsegment 
som använder våra plattformar är fastighetserviceföretag och skyltföretag som behöver komma upp på fasader.

Alla plattformar 
har 1 dm lasträcke 
fram och sidor som 
standard. Varnings-
belysning är tillval.

Tillvalet skyddsräcke är fällbart.Tillvalet steghållare sidohängd.

Tre olika storlekar
Vi utgår från tre grundstorlekar av plattform som 
anpassas och utrustas  
till ändamålet: 

• 1 x 2 meter.
• 1,5 x 2,5 meter.
• 1,5 x 3 meter.

Tillvalet skydds-
räcke är fällbart.  
Krav om arbetshöj-
den är högre än 2,1 
meter. 

Tillvalet steghållare m löprulle. 
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Skåpbil med flexibel dubbelhytt

Almeco modifierar lastbilsregistrerade transport- 
bilar av skåpbilsmodell, sätter in mellanvägg och 
stolar och inreder dubbelhytt. Till skillnad från en 
fabrikslevererad skåpbil med dubbelhytt, som har 
fast 3-sitssoffa i bak, så har den Almecoinredda  
hytten fristående stolar med justerbara rygg-
stöd och tillvalen snabbunderrede och armstöd. 
Du kan justera stolarnas position eller helt ta bort 
dem. Tillsammans med de dina inredningsval får 
du en anpassningsbar skåpbil med dubbelhytt 
enligt dina och verksamhetens önskemål.

Kraven för att ett fordon ska kunna registreras som 
lätt lastbil (en personbil eller transportbil), och sam-
tidigt befordra personer är att fordonet har:

• Det kvarvarande lastutrymme (djup) i det om-
byggda fordonet ska vara minst 170 cm.

• Lastkapaciteten i kilo måste vara högre än sam-
manlagda passagerarvikten i kupén räknat med 
70 kg per stol.

Transportbilen som ska utrustas med dubbelhytt 
levereras plåtren till Almeco från bilåterförsäljaren. 
Grundläggande arbetsmoment är:

• Helst ska bilen beställas med sidorutor och  
innertak. Håltagning och montering av sido- 
rutor kan utföras om bilen ej fabriksbeställts så.

• Isolering och montering av tak- och väggskivor 
samt inklädning med textil.

• Montering av mellanvägg bakom stolsrad.

• Montering av stolar i mellanutrymmet med  
godkända säkerhetsbälten.

• Utöver det inreder Almeco dubbelhytten  
enligt kundens önskemål med t.ex. belysning 
och uttagbar langetterad mjuk matta.

Tillval för dubbelhytt innefattar bland annat: 
• Snabbunderrede
• Armstöd
• Olika textilval för hytt
• Golvmaterial
• Belysning

• Högtalare
• Arbetsbord
• Förvaringsutrymmen
• Eluttag

Mellanvägg monteras 
bakom nya stolsraden.

Montering av stolar 
i mellanutrymmet.

Hytten inreds efter 
kundens önskemål.
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Information om System Edström finner du på www.almeco.se och www.systemedstrom.com

Almeco har mångårig erfarenhet av att hjälpa hantverkaren välja vettig och funktionell inredning. 
Vi jobbar främst med System Edströms utmärkta inredningssystem. System Edström är framtaget med 
fokusering på flexibilitet, användbarhet och säkerhet. Varje kassett (låda) är en självbärande enhet. Du väljer 
själv vilka enheter du vill kombinera ihop till din färdiga inredning. System Edström är krocktestade och 
godkända enligt det franska oberoende testinstitutet Valutec enligt INRS NS286.

SERVICEINREDNINGAR


