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LASTSLÄDEN
UTDRAGBAR. KAN KOMBINERAS 
MED ALMECOLOCKET.

KRANMONTERING

AMAROK  · TRANSPORTER · CRAFTER

KRANAR UPP TILL 3 TON

VW AMAROK VW TRANSPORTER T5-T6

VW AMAROK AVENTURA

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

Tillval: C-lås, långgods- 
stöd och kantskydd

Du kan lasta och köra 
med locket i flera lägen

Kraftigt lås 
i handtaget

Fyra lastöglor 
150 kg på locket

Stöldskydd, 
arbets- och 
lastplattform

Svart · Antracitgrå  
Silvergrå · Olackerat

Almecolocket till Amarok, Transporter och 
Amarok Aventura finns i VW Hamnsystem.

FÄRSK!
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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 eftermonteras på din VW Amarok eller Transporter. 
Det fungerar som en kombination av flak, lock och arbetsplattform som har flera lägen och användnings- 
områden. Almecolocket har gasfjädrar och är vikbart. Bilen kan köras med flaklocket i flera olika lägen. 

Material: aluminium.
Lack: styrktålig pulverlack.
Färg: silvergrått, antracitgrått eller svart.
Vikt: 40-50 kg beroende på modell.
Maxlast på locket: 150 kg.
4 yttre lastsurrningsöglor.
Lås. Kraftig låsanordning i handtaget.
Centrallås och rostfritt kantskydd bak ingår i 
paket för Amarok Aventura. 
Klassificering: klassas som lock – lastplan.
Karosserikod ändras ej.
Flaklocket demonteras enkelt.

Tillbehör till Almecolocket
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.

Kantskyddet skyddar mot plåt och lackskador samt 
underlättar lastning, även från sidorna. Kantskyddet 
höjer andrahandsvärdet på din pickup och är en 
långsiktig investering. Handtillverkas av Almeco i 
blankglödgad rostfri plåt. Kantskydd bakläm ingår i 
paketet för Amarok Aventura.

Centrallås i locket kan kopplas 
samman med bilens C-låssystem 
på de flesta modeller. Ingår i 
paket för Amarok Aventura.

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

Thule WingBar lasthållarrör  
Smartare lastning uppe på  
Almecolocket t.ex. cykelfäste.
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Amarok Aventura  
Almecolocket Svart

Amarok  
Almecolocket Silvergrå

Transporter T5-T6 
Almecolocket Antracitgrå
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Lastsläde med lösa förvaringsfack 
för fast montering ovanpå hjulhus2 

Vår egenutvecklade lastsläde helt i aluminium är 
en storsäljare. Monteras på flaket av din pickup 
eller i bagageutrymmet på servicebilen. Släden är 
kullagrad och utdragbar. Löper på hjul och under-
lättar 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.

För VW Amarok finns Lastsläden i två varianter:  
1. Enkel släde utan hjulhusfack.  
2. Med hjulhusfacken monterade i karossen.

Maxlast: 200/500 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 
tre fasta lägen

Löper lätt på rullar

Lastsläde med lösa förvaringsfack 
för fast montering ovanpå hjulhus2 

VW AMAROK med enkel lastsläde utan hjulhusfack1

“Perfekt för
hantverkaren”

“Tät 2 cm från 
botten. Lätt  

att skölja av.”

“Bra för  
jägaren också”
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Det är en kranbilstyp som med fördel kan baseras 
på VW Amarok då det är en mycket rejäl bil som 
lämpar sig för användning inom denna kategori. 
Dessa kranar blir oftast utrustade med hydraulisk 
vinsch.

Lämpliga verksamhetsområden är till exempel 
gruvdrift, pumpservice, fastighetsskötsel,  
reningsverk, vatten-avlopp och lantbruk. 

KRANAR UPP TILL 3 TON

Pumpservicebil VW Amarok

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. Två mycket populära kategorier är:

för lätta och medeltunga lastbilar

Chassiebil
med flak och lätt kran

4WD pickup med lätt kran

Almeco erbjuder kranar med tillvalet fjärrstyrning. Det 
har blivit mycket populärt hos kunderna och under-
lättar vid nästan all hantering och lastning.

Fjärrstyrning

VW Crafter och Transporter som kranbil används ofta för 
lastning av styckegods för kunder som har verksamheter 
inom virkeshantering, snickeri, takläggning, renhållning, 
trafikservice och mycket mer. 

VW Crafter och Transporter är utmärka bilar att utgå ifrån då 
de har relativt låg chassivikt och hög kapacitet för nyttolast. 

VW Transporter
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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

  VW CRAFTER 50 
MED KRAFTFULL KRAN FASSI MICRO 30
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• Kran Fassi Micro M10 upp till M30.
• Utskjut och lastning upp till 6,85 meter och 360 kilo.
• 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 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: VW Crafter 50 Chassi.
• Levererad till Uppsala Kommun 2013.

CRAFTER
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Almeco har mångårig erfarenhet av att hjälpa hantverkaren välja en vettig och funktionell inredning till sin 
bil.  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 INRS NS286.

SERVICEINREDNINGAR


