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Mercedes-Benz 
Vito · Sprinter · Citan

Lasta långt och smart med Almecos 
säkra och intelligenta taklösningar för 
transport och arbete. 

Almeco har lång erfarenhet av fordons- 
anpassning och ombyggnad med över 
25 år i branschen.

Mercedes Sprinter kan förses med kran 
Micro M10 till M30. Lyftkapacitet upp till 
2 ton (M30).

Montering av varnings- och arbets-
belysning samt vinschar och elverk. Vi 
anpassar din bil till jobbet.

Vi bygger specialfordon för brandförsvar, 
flygplatsunderhåll och vägtrafikledning. 
Inga jobb är för avancerade för Almeco.

Vi monterar funktionella och anpassade 
serviceinredningar till samtliga Mercedes 
modeller.

Almecos AB svenska produkter och tjänster
för
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KRANAR UPP TILL 3 TON

Mercedes Sprinter som kranbil används inom en mängd 
olika verksamhetsområden. Exempel är gruvdrift, pump-
service, fastighetsskötsel, reningsverk, vatten-avlopp 
och lantbruk, lastning av styckegods för kunder som har 
verksamheter inom virkeshantering, snickeri, takläggn-
ing, renhållning, trafikservice och mycket mer.  

Dessa kranar blir oftast utrustade med hydraulisk vinsch. 
Mercedes Sprinter är en utmärkt bil att utgå ifrån då den 
har relativt låg chassivikt och hög kapacitet för nyttolast. 
Almeco erbjuder kranar med tillvalet fjärrstyrning. Det 
har blivit mycket populärt hos kunderna och underlättar 
vid nästan all hantering och lastning.

för lätta och medeltunga lastbilar
Almeco ligger i täten när det gäller kranmontering på lätta och medeltunga lastbilar.  Vi monterar kranar upp till 3 
tonmeter från Fassi och Hiab på din pickup eller lastbil och anpassar bilen efter dina önskemål. Mercedes Sprinter 
kan förses med kran Micro M10 till M30. Lyftkapacitet upp till 2 ton (M30)..

Mercedes 
Sprinter
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SPECIALUTRUSTAD FÖR KOMMUNAL ENTREPRENAD OCH TRAFIKSERVICE

TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL · HYDRALISK VINSCH · PTO ELLER ELHYDRALIK · 230 VOLT ELVERK
TRAFIKSKÅP OCH GÅNGRAMP I ALUMINIUM · FLAKUNDERLÅDOR I POLERAT ROSTFRITT STÅL
VARNINGS- OCH ARBETSBELYSNING · VERKTYGSUTRYMME OCH INREDNING FRÅN EDSTRÖM

LÅNGGODSSTÖD · ELSTYRD VIKBAR TRAFIKVARNINGSSKYLT PÅ TAKET

  SPRINTER 519/516 
MED KRAFTFULL KRAN FASSI MICRO 30

• Kran Fassi Micro M10 upp till M30.
• Lyftkapacitet upp till 2 ton (M30).
• Trådlös fjärrkontroll styr både kran och vinsch.
• Floby-flak på chassiramen.
• Hydralisk vinsch med fjärrstyrning.
• Kranen kan vara PTO-driven d.v.s kraftuttagsdriven via 

bilens motor. Kranen kan också ha elhydralisk drivning, 
batteridriven, och då även manövreras utan att  
motorn är igång.

• Stort flakskåp i aluminium med jalusi för förvaring av till 
exempel trafikskyltar.

• Gångramp i aluminium på flaket för säkrare arbete i trafik.
• Gångramp fungerar även som förvaringsbox för stolprör.
• 230-volts bränsledrivet elverk.

• Flakunderlådor i rostfritt stål.
• Heltäckande lagenlig varnings- och arbetsbelysning.
• Elstyrd vikbar trafikvarningsskylt på tak “Arbete på väg”.
• Verktygsutrymme och verkstadsinredning från System 

Edström innanför bakdörrarna.
• Långgodsstöd fram och bak.
• Kvarvarande lastvikt för den 

utrustande bilen: 1400 kg. 
• Grundbil: Mercedes-Benz 

Sprinter Chassi.
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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.

• Lämpliga modeller: Mercedes-Benz Sprinter 
och Mercedes-Benz Vito1.

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 mellan utrymmet 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: 

1) Ombyggnad till dubbel- 
hytt är möjlig för alla 
modeller av Mercedes-Benz 
Sprinter och de längre vari-
anterna av Vito. Är du osäker 
om din fordonsmodell går 
att bygga om så hjälper vi 
dig att räkna på saken.

• Snabbunderrede
• Armstöd och bälten
• Olika textilval för hytt
• Golvmaterial
• Belysning

• Högtalare
• Arbetsbord
• Förvaringsutrymmen
• Eluttag
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Almecos svenska produkter för montering på bilens tak eller takbågar underlättar både last-
ning och arbete. Vi tillverkar och skräddarsyr dina arbetsplattformar, transportplattformar, 
steghållare och långlastlösningar – allt i stark och lätt aluminium.

Lasthållare för lång last är Almecos populära 
lösning för lastning av lång last på skåpbil och 
pickup. Lasthållaren monteras på befintliga tak-
bågar eller anpassas efter önskemål och verksam-
het. Den har laststopp fram och lastrulle bak.

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

LASTA OCH JOBBA PÅ BILTAKET 
SMARTA PRODUKTER FÖR SKÅPBIL OCH PICKUP

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

Schematisk bild för tydlighet. Stöden är tillverkade i aluminium.

1. Flakstöd

2. Takbåge

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 sidomonterad i bilens takbågar.

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

Lastförhöjningsfäste
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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 till-
behöret skyddsräcke – vilket är ett lagkrav om 
arbetshöjden överstiger 2,1 meter. Plattformarna 
tillverkas efter önskemål vid beställning.

Fem olika storlekar
Vi utgår från fem grundstorlekar av plattform som 
anpassas och utrustas till ändamålet: 

• 1 x 2 meter.
• 1,5 x 2,5 meter.
• 1,5 x 3 meter.
• 1,5 x 4 meter.
• 1,8 x 4 meter.

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.

MB Sprinter med plattform 1,8x 4 meter och tillvalet skyddsräcke.

Alla plattformar har 1 dm lasträcke fram och 
sidor som standard. Varningsbelysning är tillval.

Tillvalet steghållare ovanpå plattformen med lastrulle i bakkant.

Tillvalet skyddsräcke är fällbart.

Tillvalet steghållare sidohängd.
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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

Information om System Edström finner du på www.almeco.se och www.systemedstrom.com


